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A GYERMEKVÉDŐ KONGRESSZUS.

Sok kiváló idegennek s itthoni társadalmunk szine-javának 
részvételével folyt le szeptember hónapban a II. nemzetközi gyer
mekvédő kongresszus.

Az ily kongresszusoknak jelentőségét az adja meg, hogy egy
részt a közfigyelmet terelik rá az általuk képviselt ügyre, másrészt 
a különböző országok intézményeinek megfigyeléséből leszürődött 
tapasztalati igazságokat beleviszik a köztudatba ; azok ott fixiro- 
zódván, megtermékenyítik a közszellemet s a közvélemény elő
készítése által a társadalmi haladás tényezőivé válnak mindenütt. 
Ez adja meg jelentőségét a Budapesten megtartott II. nemzetközi 
gyermekvédő kongresszusnak is, mely a magyar sajtó s a magyar 
társadalom figyelmét egy időre tényleg a gyermekvédelem nagy 
kérdésére terelte s szakosztályainak komoly, és a kérdés minden 
ágát felölelő, kimerítő munkásságával kétségkívül sok üdvös 
reform útját készítette elő. Bánk nézve, bol a gyermekvédelem 
terén még annyi a tenni való, valósággal szerencse, hogy e kon
gresszust itt tartották meg, felébresztve ezzel a társadalom lelki
ismeretét, mely, ha egyszer kötelességének tudatára ébredt, el
aludni nem fog.

A véletlen úgy akarta, hogy a gyermekvédőkkel csaknem 
egyszerre tartsák szép, fiatal fővárosunkban nemzetközi össze
jövetelüket a művelt világ büntető jogászai is, kik immár nyol- 
czadik kongresszusukon tanácskoztak ama tényezőkről, melyek a 
bűnesetek számát növesztik és amaz eszközökről, melyekkel a 
kriminalitást világszerte csökkenteni sikerült. Ezek közt első 
helyen áll a nevelés, a mely csirájában fojtja el a rosszat; s noha 
magát a bűnös hajlamot az emberi lélekből ki nem irthatja, okos 
eljárással megvonja a bűnre való hajlam kifejlődésének feltételeit, 
és a jellemet a bűn csábítása ellen ellentállóvá teszi. A mi az 
eredményre nézve ugyanaz.

Magyar Pa>dagogia. IX . 1. 1
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Ily értelemben a két kongresszus kiegészítette egymást. 
A kriminalistákra tartozik a bűn megtorlása, a gyermekvédőkre 
annak megelőzése. Mert a meglett korban elkövetett gonosz tett 
csirái többnyire a gyermekkorban hullanak a lélekbe. A büntető 
jogász elé az e csirából fejlett mérges gyom kerül; azt a csirát 
felismerni a nevelő szeme van hivatva. Ily szempontból kettős 
fontosságra tesz szert immár a gyermekvédő kongresszus mű
ködése is.

E kitérés után áttérhetünk annak munkásságára.
Az orvosi szál,osztály a kérdések egész sorát ölelte fel, 

25 javaslatban kiterjeszkedve a gyermekvédelemnek csaknem 
minden ágára. E szakosztály működéséből úgy actualitása, mint 
fontossága által az alkoholismus ellen való védekezés emelkedett 
ki; három előadó hangsúlyozta a védekezés szükségét, kimutatván 
az alkoholismus romboló hatását úgy az egyénre, mint a szüle
tendő nemzedékekre s a társadalom erkölcsére. A kongresszus 
minden lehetséges præventiv intézkedést szükségesnek nyilvánított 
s e végre egyrészt az oktatást, másrészt az ifjúsági egyesületek 
alakítását s az idevágó népszerű iratok terjesztését ajánlotta; mint 
gyökeresebb intézkedést pedig a gyermekek eltiltását a korcsmától; 
továbbá a korcsmái üzem korlátozását ; még inkább a törvényes 
intézkedést arra nézve, hogy az iszákos szülőtől gyermeke elvétes
sék ; prseventivának azonban mindezek közt legliathatósabb az 
egészséges munkáslakások s ezzel a szegény embernek a tiszta, ba
rátságos otthon megteremtése. — Az idült beteyséybe» szenvedő 
gyermekek érdekében az előadók a gyógyító-intézetek szaporítását 
sürgették, főkép a tengerparton s hegyes vidékeken. Kiterjeszked
tek a csecsemövédeleinre is, nemcsak a kisdedek, de az anyák 
védelmét is követelve ; egyrészt a csecsemőmenhelyek felállítása, 
másrészt az anyák anyagi segélyezése által a gyermekük születése 
előtti és utáni időben ; ez irányban a köznép felvilágosítását is 
szükségesnek találták népszerű iratok s élőszóval való oktatás 
útján. Az elzüllésnek kitett gyermekek védelmére pedig a javító - 
intézeteken kiviil nevelő intézetek állítását kívánták, melyben úgy 
a fiúk, mint a leányok tisztességes munkára neveltessenek.

Az emberbaráti s jótékony sági szakosztály ezt a javaslatot 
azzal egészítette ki, hogy a 12 éven alóli züllött gyermekeket 
javítóintézet helyett szerétéi'házal,'ban neveljék; s a «családi» 
rendszert még a javítóintézetekben is megtartsák, a növendékeket
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ott is becsületes, kenyeretadó munkára neveljék; kívánatosnak 
mondották ki azonfelül a javítóintézetből megjavultan kikerülők 
erkölcsi és anyagi támogatását e czélra alakulandó egyesületek 
által, úgy, a mint az a művelt nyugat országaiban már régóta mű
ködik is. Az árvái: neveltetését az előadók a hat éven alóli korban 
családokra óhajtják bízni; az árvaházba való felvételt csak azon 
túl látják jónak. A siketnémák érdekében szükségesnek tartották 
az általános tankötelezettség kiterjesztését azokra is. Végre a 
szegény iskolás gyermekeknek az utczán való csavargástól való 
megvédésére, mely annyi rossznak a forrása, egyrészt az iskolai 
cantine ok, másrészt a gyermekmenhelye к felállítását sürgette a 
szakosztály, úgy, a mint az a párisi népiskolákban szervezve van, 
illetve Kinderhort néven a svájczi s egyéb külföldi iskolákban mű
ködik ; az előbbiben délben kap a napszámos ember szegény gyer
meke olcsó, meleg ételt, az utóbbiban a tanítás utáni időt tölti 
játékkal, tanulással, meleg ozsonnát is kapva; s így nem kény
telen az utczán kóborolni, míg apja anyja napszámon van.

A szakosztály foglalkozott még a szegény, vértelen városi 
gyermekeknek falura telepítésével is s a zebegényi szünidei gyer
mektelepben valóságos minta-intézményt mutatott be.

A jogi szakosztály, mely először most, Budapesten, alakult 
meg, egy — a gyermekvédelem szempontjából -  mindennél fon
tosabb kérdéssel foglalkozott : a szülői, illetve gyámi hatalom kor
látozásával az esetben, ha a szülő vagy gyám hatalmával visszaél, 
vagy azzal helyesen élni képtelen. Ezt a kérdést az okos társa
dalmi politika hazájában, Angliában, a társadalom s a törvény- 
hozás eldöntötte rég, feljogosítván bárkit, hogy ha gyermeket 
bántalmazni lát, azt bántalmazójától elvegye, rendőri oltalom alá 
helyezze s a bántalmazót följelentse; az ily szülő vagy gyám 
hatalmát elveszti ; a gyermek neveltetését pedig az állam vagy a 
társadalom veszi át, a gyermeket az ú. n. ipari iskolába, * (a mi 
tulajdonkép szeretetház) helyezvén el. S mi az eredmény? Hogy 
Angliában e jogszokás életbelépte óta (mintegy 20 éve) nem csupán 
a gyermekek bántalmazása vált ritkábbá ; nem csak a kiskorúak 
által elkövetett bűnös cselekmények és vétségek száma csökkent : 
de csökkent a bűnesetek száma, a kriminalitás általában, úgy, 
hogy máig hat börtönt be kellett zárni, mert nem jut belé gonosz

* Industry-School.
1*
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tevő. A mi nyilván a mellett bizonyít, hogy az erkölcsi természetű 
jogok gyakorlása az egyénben az erkölcsi felelősségérzetet is ki
fejleszti s a társadalom erkölcsi emelkedését eszközli. Az igazr 
hogy Angliában ma mintegy 250 ilyen javító ipariskola működik ; 
nálunk pedig négy. Az aszódit meg is tekintették a kongresszus 
tagjai ; berendezését, működését kifogástalannak találták. Csak
hogy mi ez a négy intézet a magyarországi kiskorú gonosztevők 
ijesztő számához képest ! — Visszatérve a szakosztályban fölvetett 
kérdésre, e kérdés megoldását Francziaország és Svájcz is meg
kísérelte, olykép, hogy a rossz erkölcsű szülőtől az állam veszi el 
gyermekét s az nevelteti. Nálunk ez a kérdés merőben új ; nálunk 
még rendületlenül tartja magát a régi, patriarkális felfogás az 
apai mindenhatóságról, noha az azzal való visszaélésnek meg
döbbentő példáit nap-nap mellett láthatjuk. Ezért kell örvendetes 
haladásnak tekintenünk a szakosztály állásfoglalását az angol fel
fogás mellett, mely szerint a hatalmával visszaélő szülő vagy gyám 
a gyermekhez való jogát eo ipso elveszti s mely szerint az ellen
őrzésre s a közbelépésre, illetőleg a bántalmazott gyermek meg
védésére maga az egész társadalom hivatott. Jól tudjuk, hogy a 
társadalom az ilyenekben konzervatív s így még sok idő el fog 
telni, míg ez a humánus felfogás a köztudatba behatol s a törvény
ben s a mindennapi életben érvényesül ; de legalább az első lépés 
meg van téve ; a többi már csak idő kérdése.

Jogi szempontból fontos volt a szakosztály határozata egy
részt a vizsgálati fogságba jutott kiskorúak, másrészt a törvény
telen gyermekek jogi állása ügyében, kimondva egyfelől azt, hogy 
a vizsgálati fogság ideje alatt a kiskorú vádlott főkép az erkölcsi 
métely ellen minden lehető védelemben részesüljön; másfelől 
azt, hogy a szülők törvénytelen gyermekük eltartásáról épúgy 
kötelesek legyenek gondoskodni, mint a törvényesekről s hogy az 
előbbiek örökösödési joggal is ruháztassanak fel. A gyermekvéde
lem szempontjából mindkét határozat igazolt és fontos, mert ha á 
vizsgálati eljárásban s a törvényben útat tör magának, sok, ma 
még fennálló igazságtalanságnak és visszaélésnek fogja elejét 
venni.

Bennünket azonban ezúttal inkább a paedagogiai szak
osztály működése érdekel ; azért arra térünk át.

Nos, e szakosztály egész működésén vörös fonálként húzódik 
végig az erkölcsi momentum kiemelése ; ez adja meg jelentőségét^
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Ezt azért constatáljuk jóleséssel, mert azt látjuk belőle, hogy a 
millennáris tanügyi kongresszuson elhintett mag kicsirázott s 
immár gyökeret vert nevelésügyünk tényezőiben s ma már az erköl
csi momentum fontosságát nem kell bizonyítni, mert annak tudata 
elevenen él mindannyiunkban.

E megváltozott felfogás természetes következménye az az 
elvi határozat, hogy az iskolának ópoly gondot kell fordítania a 
nevelésre, mint magára az oktatásra. Ez a felfogás jutott kifeje
zésre az összes előadók idevágó munkálataiban. Nem hangsúlyoz
hatjuk eléggé e körülmény jelentőségét. Mert ha ez a felfogás útat 
tör magának és érvényesülni fog az iskolai oktatás minden fokán, 
az azt jelenti, hogy az általános tankötelezettség által szellemi 
hatalommá avatott iskola erkölcsi hatalommá is válik, melynek 
lesz ereje a társadalmat erkölcsileg is átalakítani ; nem egy csa
pással, az igaz, de lassankint, az egymást fölváltó nemzedékekre 
való erkölcsi hatása által.

De lássuk immár a részleteket.
A vallás-erkölcsi nevelés érdekében az előadó azt a józan 

követelést állította fel, hogy a hitoktatás ne szorítkozzék a szertar
tások s a dogmák megismertetésére, hanem a gyermeki észjárás
hoz és kedélyvilághoz alkalmazkodva, igyekezzék az isteni igaz
ságokat s a szeretetről szóló tanítást a való életbe átvinni. E végre 
kívánatosnak mondotta a gyermeket a megromlott és mételyező 
környezetből kiragadni, illetőleg az ily mételyt előidéző bűnök 
ellen küzdeni; valamint szükségesnek tartja a serdülők vasárnapi 
vallásoktatását is.

Hasonlókép túlnyomóan erkölcsi vonatkozású volt a második 
tétel is a házi nevelés ferde sédéiről, melynek előadója kimerítő 
rajzát adta a manapság e téren leggyakrabban tapasztalható fél- 
szegségeknek. Minthogy azonban azoknak oka az iskolán kívül eső 
tényezőkben — a társadalmi viszonyokban, a korszellemben, a 
különféle előítéletekben, a családi körülményekben stb. — rejlik, 
melyeket az iskolának megváltoztatnia nem áll hatalmában : a 
szakosztály kívánatosnak mondotta ugyan ki a helyes nevelés 
elveknek a szószékről s a sajtó útján való terjesztését, de közvetve 
több eredményt vár e részben magától az iskolától, az esetben, 
hogy ha az, szakítva az eddigi egyoldalú iránynyal, ép oly gomlot 
fog fordítani a nevelésre, m int az oktatásra ; ha e czélból igyekszik 
az ifjúságban a materialisztikus irányt az idealizmus felébresztésé
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vei ellensúlyozni s a szülőkkel való állandó érintkezés útján a két 
nevelési tényező munkájában a kellő összhangot megteremteni. 
A helyes nevelési elvek öntudatossá tétele végett pedig azoknak 
megismertetését már az iskolai olvasókönyv alapján kívánatosnak 
mondotta ki a szakosztály.

A nevelői szempont érvényesült a kisdedóvókról szóló hatá
rozatban is, mely kimondta, hogy ott az óvást a neveléstől el
választani nem lehet. Mi csak azon csodálkozunk, hogy ez még 
kérdéses lehetett.

A mai iskola belső életéről tartott előadás voltakép csak 
illustrátiója volt azoknak, a mikben az iskola a helyes nevelési 
elvek ellen máig vét. Az előadás egy kis vihart is támasztott, a mi 
annak a jele, hogy elevenre tapintott. Sok keserű szó esett pro és 
contra. A kedélyek hullámzottak és nehezen csillapultak le, a mi 
nem baj ; feltéve, hogy a fődolog el lesz érve : t. i. ha iskoláink 
érdemes tanítói tettekkel mutatják meg, hogy a felhangzott kemény 
vádakra nem szolgáltak rá : maga az előadó is bizonynyal öröm
mel fogja megadni a fölmentvényt. A szakosztály erre nézve egyéb
iránt a következő határozatokban állapodott meg : hogy az iskola
kötelezettség — az idő előtti megerőltetés elkerülése végett — a 
hét éves korral kezdődjék; a túlterhelés meggátlása végett a köz
lendő ismeretanyag a gyermeki értelem fejlődésének megfelelőbben 
csoportosítandó ; reformálandó — a nevelői hivatásra való elő
készítés szempontjából — maga a tanítóképzés is ; a hivatott és 
tehetséges elemeknek e pályára vonzása szempontjából javítandó 
a tanítók anyagi helyzete; az eddigi kedvező tapasztalatok alapján 
a nők alkalmazása kiterjesztendő; s végre, minél intenzivebb 
szakfelügyelet szervezendő. E kívánalmakat aláírjuk ini is. Csupán 
egyet keresünk bennök hiába : a szakrendszer kinövéseiről az elő
adó nem szólt, noha annak káros következményeit mindnyájan 
érezzük. A gyökeres orvosláshoz ennek a kinövésnek a lenyesése is 
szükséges.

A gyermekirodalom körül kifejlett vitába beleszólt annak 
hivatott művelője, az «Eh Újságom» szerkesztője is. Abban végre 
megegyezett a szakosztály, hogy a gyermekirodalom ma közkézen 
forgó termékei nem mindenben felelnek meg a lélektan, a józan 
ész s a helyes nevelési elvek követelményeinek. Egyről azonban 
megfelejtkeztek : hogy a legtöbb bajt nem a gyermekirodalom 
okozza, melynek egyes termékei lehetnek együgyűek, de nem
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erkölcsrontók ; hanem igenis, az a métely, mely a napi sajtó nem 
gyermekeknek szánt közleményei, valamint a ponyvairodalom s 
ha szabad ezzel a kifejezéssel élnünk : az illusztrált ponyvái sajtó 
útján férkőzik, ma már, sajnos, nem csupán a nagyvárosi, de az 
ellenőrizetlen colportage révén a kisvárosi s falusi gyermek leiké
hez is.

Végre a gyermekek kora-érettségéről hallottunk igen érdekes 
és sokoldalú megfigyelésen alapuló előadást, melynek kapcsán a 
szakosztály kívánatosnak mondotta ki, hogy a koraérettség, mint 
a beteges lelki fejlődés tünete, a tanítóképzőkben a neveléstan 
keretében tárgyaltassék s hogy az ily gyermekek számára külön 
nevelőintézetek felállítása lenne kívánatos, hol a rendellenes lelki 
fejlődés okszerű nevelői eljárással ellensúlyoztatnék.

*

Áttekintettük a kongresszus működését. Ha az nem ölelt is 
fel mindent, a minek megpendítése, a minek orvoslása kívánatos, 
mégis nagy lépéssel vitte előbbre a gyermekvédelem ügyét, mert 
belevitte a köztudatba azt az igazságot, hogy a gyermekvédelem 
voltakép ti társadalomnak önvédelme s ennélfogva nem nagy
lelkűség, hanem önmaga iránt való kötelesség, melynek meg
szegése kegyetlenül megbosszulja magát. Továbbá rést ütött azon 
a nálunk mostanig fennállott előítéleten, hogy a szülő feltétlenül 
rendelkezik gyermekével ; e helyett útat tört a köztudatban annak 
a felfogásnak, hogy a hatalmával visszaélt') vagy azzal élni nem 
tudó szülő elveszíti jogát, gyermekéhez s az a jog akkor a társada
lomra, vagy az államra száll. Határozatával szentesítette azt a fel
fogást, hogy a nevelésben az erkölcsi szempontnak kell uralkodnia, 
továbbá, hogy az iskola a puszta tanítással nem lesz eleget h iva
tásának, hanem csak úgy, ha nevel is. Végre, elvben legalább, 
megindította a küzdelmet az alsó társadalmi rétegek pusztító réme, 
az alkoholizmus ellen.

8 last, but not least : a gyermekvédő-kiállítással s a gyermek- 
védelemről közlött statisztikai adatokkal megmutatta társadal
munknak, mily csekély, a mi nálunk máig a gyermekvédelem 
ügyében történt, mily rengeteg a tenni való, ha fajunk fenmara- 
dását s erkölcsi és anyagi gyarapodását biztosítni akarjuk. Az 
idegenek egy Istentől megáldott, erőtől duzzadó, szép, fiatal ország 
képét vitték innen magukkal; a mi feladatunk komolyan dolgozni,
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hogy az a duzzadó erő el ne pocsékolódjék s hogy az a fiatal nem
zet gyermekbetegségeit kiheverje s a komoly munka és haladás 
mértékével mérve is megállja helyét a müveit nemzetek közt és 
meggyarapodott erejével, értelmi és erkölcsi felsőségével tudjon 
imponálni a testvérnemzetiségeknek idebent. E munka javarésze a 
nevelésügy munkásaira vár. G. S.

A NEMZETKÖZI GYERMEKVÉDŐ KONGRESSZUS 
BUDAPESTEN.*

A testi és szellemi tekintetben egyáltalán gyámoltalan gyer
mekek ügyének felkarolása a társadalom által nem kizárólag a 
vallás parancsa, hanem az emberi humanistikus érzelem kifolyása. 
Nem volt oly korszak s oly nemzet, melynek kebelében különösen 
az árvák és lelenczek érdekében semmi sem történt volna. Régeb
ben azonban, midőn az emberi élet becsét még nem értették, a 
gyermekvédelem ügye tisztán a könőrület munkája volt, hasonló 
a betegek, elaggottak és koldusok segélyezéséhez. Arra, hogy a 
könyörületnek ezt a munkáját, mely első sorban magánosok és 
egyházi testületek szabad tetszésétől függött, rendszeresítsék, ré
gebben nem is gondoltak. Árvaházak és lelenczházak is csak a 
művelődés általánosabbá válásakor, a középkor vége felé, alakul
tak nagyobb számmal, de még mindig szórványosan egész a 
XVIII-dik századig, midőn a pietismus és felvilágosodás s a nép
nevelés fontosságának öntudatra jutása egyszerre hatalmas lendü
letet adtak a gyermekvédelemnek.

A gyermekvédelem rendszeresítése még most is csak jámbor 
óhajtás. A kisdedóvó-intézetek és a tankötelezettség életbelépte
tése a gyermekvédelemnek csak egy-egy ágát karolták fel, a gyá
rakban dolgozó kiskorúak érdekében hozott törvények és szabályok 
már szélesebb látókört nyújtanak a humanismusnak, de tulajdon
kép csak akkor kezdődött tisztulni fogalmunk a gyermekvédelem

* Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a nagy szünet után 
fővárosunkban lefolyt gyermekvédő kongresszusról két tagtársunk tollából 
közölhetünk ismertetést, illetőleg tanulmányt, melyek a maguk sajátos 
szempontjaival tanulságosan kiegészítik egymást. Szert:.
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ről, midőn csaknem egyidejűleg Londonban dr. Barnado az utczán 
csavargó gyermekek ügyét karolta fel s Párisban Boussell Theofil a 
szülői hatalmukkal visszaélő egyének jogi körét igyekezett kor
látozni.

Egyesületek a gyermekek védelmére már a század elején 
szép számmal voltak, hiszen minden kisdedóvó-egylet s a legtöbb 
jótékony-egylet foglalkozott a gyermekek bajaival. Újabban még 
számosabban keletkeztek ily egyesületek s egy-egy külön eszmét 
karoltak fel: «bölcsődék», lelenczházak, árvaházak, gyermekmen- 
helyek, gyermekkórházak, szüneti telepek, felruházó-egyletek, 
szegény gyermekek élelmezéséről gondoskodó intézetek, ösztöndíj- 
alapok s annyi más modern törekvés mind a gyermekek érdekében 
létesült és működik. S lassanként megkezdődött ezeknek az ügyek
nek közös tárgyalása is. Londonban, Párisban, Brüsselbeu, Bor- 
deauxban és Genfben különböző, részben kongresszusoknak is ne
vezett tanácskozások voltak a gyermekek ügyében. A legelső azon
ban, mely kizárólag velük foglalkozott, a Firenzében 1896 október
5— 10. napjain tartott «Congrès international pour l’enfance» volt.

A firenzei kongresszus, melyet főkép egy magános emberbarát, 
Scander Levi báró, buzgalma hozott össze, fő kép jogi és orvosi 
szempontból foglalkozott a gyermekek ügyével. Öt szakosztálya 
közül az első a gyermekügy eszméjének terjesztését, a következő 
három a gyermek physikai, erkölcsi és értelmi javítását, az utolsó 
pedig a munkaképtelen gyermekek anyagi helyzetének biztosítását 
vonta tanácskozása tárgyai közé. A firenzei kongresszus azonban 
túlnyomólag helyi jellegű volt s határozatai is az olasz viszonyo
kat vették tekintetbe, ezért nemzetközinek csak önmaga vallotta 
magát.

Tisztán véletlen volt, hogy e kongresszusra, melynek műkö
déséről — a mi ezredéves jubiláris ünnepünk zajában — a magyar 
sajtó tudomást is alig vett, a budapesti gyermekvédő egyesület 
több tagja beiratkozott s azok nevében az egyesület alelnöke, Mal- 
comes Jeromosné bárónő, egyenest meghívást is küldött Firenzébe, 
hogy a jövő kongresszus Budapesten tartassák meg. A meghívót 
elfogadták s Scander Levi Adolf báró tudatta ezt Budapest főváros 
tanácsával. Budapest főváros közgyűlése örömmel vette a hírt tudo
másul s 1897 jan. 11-ón megbízta a jelen sorok íróját, hogy a 
szükséges elöintézkedéseket megtegye s azok alapján az előkészítő- 
bizottság a fővárosi hatóság támogatását esetröl-esetre kikérje.
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A budapesti társadalmat nem érte előkészület nélkül a meg
hívó a kongresszusra. Fővárosunkban már akkor 42 egyesület 
működött kizárólag, vagy főkép a gyermekvédelem ügyében, s 
voltak oly kérdések (pl. a kisdedóvás ügyének törvényes rendezése, 
a szegény tanulók felruházása), melyekben még egyes nyugati 
népek társadalmának is például szolgálhattunk volna. Mindamel
lett a kongresszus létrehozatala igen sok nehézséggel járt, mivel 
egyesületeink működése teljesen független volt egymástól s a 
nagyobb rész tisztán emberbaráti érzelemből működik, sejtelmével 
sem bírván annak, hogy a gyermekvédelem ügye tervszerű és czél- 
tudatos munkát kíván.

Egyesületeink több vezérférliának közreműködésével azon
ban még is sikerült 1897 okt. 24-én megalkotni az előkészítő- 
bizottságot 200 taggal, kik csaknem minden gyermekvédelemmel 
foglalkozó egyesületet képviseltek. Az alakuló ülés elnökül fía- 
kovszky István államszámvevőszéki elnököt választotta meg, ki 
mindvégig lelkes vezére volt az ügynek. Ezenkívül megalakították 
a kongresszus szabászatát s annak megfelelően öt szakosztályt és 
három albizottságot. Az albizottságok voltak: kiállítást rendező 
(elnök: dr. Kovács Gyula), irodalmi (elnök: Rákosi Jenő), végül 
ünnepélyrendező és gyűjtő (elnök : előbb Dániel Ernőné, később 
Hegedűs Sándorné). Az egyes szakosztályok czélja és vezetősége a 
következő volt:

1. Jogi szakosztály. Elnöke Csemegi Károly, majd halála 
után dr. Székely Ferencz. Feladata volt megbírálni a gyermek- 
védelem ügyének általános rendezését s különösen a szülői hata
lom korlátozásának eseteit.

2. Orvod szakosztály. Elnöke dr. Bókái János. Feladata 
volt tanácskozni a kisdedek jóllétéről s különösen pedig a gyermek- 
betegségekről és a betegségek lehető megelőzéséről.

3. Paedagogiai szakosztály. Elnöke Péterfy Sándor. Feladata 
volt tanácskozni a kisdedek ápolásáról, a szülők és iskola viszo
nyáról, az iskolai úgynevezett túlterhelésről s mindenekfelett az 
erkölcsi nevelésről.

4. Jótékonysági szakosztály. Elnöke Malcomes Jeromosné 
bárónő. Czélja volt tárgyalni az elhagyott és szegény gyermekek 
ügyét, különösen pedig a jótékonyság működését a gyermekek 
érdekében.

. 5. Emberbaráti szakosztály. Elnöke gr. Teleki Géza. Műkő-
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dése körébe tartozott a testi és szellemi fogyatékosságban szenvedő 
gyermekek ügye s a javító-intézetek kezelése.

Az előkészítő-bizottság a következő év tavaszán rendszeres 
irodát nyitott meg s nagyszabású propagandát létesített, melyet 
fökép dr. Katona Béla az igazgatóság ügyvivő elnöke és Scherer 
István titkár vezettek. A főváros 4000, az igazságügyministerium 
2000, a belügyministerium 500 forinttal járult a költségekhez s 
ezenkívül magánosoktól gyűjtés útján több mint 1600 forint gyűlt 
össze. Az előkészítő-bizottság sok ezer körlevelet bocsátott ki s 
ezenkívül időszakonként magyar, német és franezia nyelven érte
sítőket adott ki, melyekből 12 magyar szám jelent meg.

Közel két évi munkásság után 1899 szept. 14-én megnyílt a 
kongresszus, melyen mintegy 500 tag jelent meg, köztük 70 kül
földi Európa minden államából s egy pár Amerikából is. Az osztrá
kok feltűnő csekély számmal jelentek meg, legtöbb volt az olasz 
és franezia, azután a románok, angolok és berliniek. Scander Levi 
Adolf báró maga nagy kísérettel jött el.

A kongresszus elnökévé Rakomzky Istvánt választották meg. 
Tiszteleti elnökök lettek : Erzsébet Mavrikevna orosz nagyher- 
czegnő, Konstantin nagyherczeg neje (ki a kongresszus összes iro
mányait hivatalosan előre elkérette magának), Széli Kálmán 
miniszterelnök, Batthyány Gézáné grófnő és Scander Levi Adolf 
báró. Alelnökök és tiszteleti alelnökök nagyobb részt a kongresz- 
szust előkészítő-bizottság vezértagjai lettek s'a megjelent külföldiek 
nevezetesebbjei, dr. C. D. Severeano, dr. Ugo Conti, dr. Rousseau 
St. Philippe, dr. Neumann Henrik, dr. Schabanoff Anna (orosz 
orvosnő), dr. S. B. Violi. A tisztikar többi tagjai nagyobbrészt 
hazai notabilitások közül kerültek ki, kik a kongresszus előkészí
tése körül érdemeket szereztek. Megemlítjük ezenkívül, hogy a 
kongresszus védnökségét József főherczeg ő fensége vállalta el s 
tisztán az épen akkor tartott hadgyakorlatok akadályozták meg őt 
abban, hogy a kongresszust személyesen nyissa meg, s hogy az egyes 
minisztériumok, sőt a külföldi diplomatia is hivatalosan képvisel
tették magukat a megnyitó és záró ülésen, mely a nemzeti múzeum 
előcsarnokában, a főrendiek szokott üléstermében tartatott meg, 
míg az egyes szakosztályok számára a Sándor-utczai országház 
helyiségeit sikerült megnyerni.

A kongresszus tulajdonképi munkaideje, midőn a szakosztá
lyok tanácskoztak, három napra terjedt, szept. 14—16-kára, mely
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időre az öt szakosztály részéről 26 tétel tűzetett ki megvitatásra. 
Minden tételre legalább két előadó kéretett fel, több esetben azon
ban csak magyar előadó volt, különösen a pædagogiai és ember
baráti szakosztályokban s ezért a tanácskozások nyelve tulnyomó- 
lag magyar volt, bár a határozatokat a másik hivatalos nyelven — 
a franczián — is kihirdették. Az egyes előadók tételei az értesítő
ben a kongresszus megnyitásakor szétosztattak. Több előadó külön 
füzetekben osztotta szét dolgozatát.

Különösen a külföldiekre való tekintettel igyekezett az előké
szítő-bizottság gyermekvédő intézeteinket alaposan megismertetni. 
E  czélból magyar és franczia nyelven kiadott egy vaskos füzetet 
« Gyermekvédő intézetek Magyarországon», mely általános ismer
tető bevezetésen kívül 41 intézet leírását és történetét tartalmazza 
s szakirodalmunkban jelentékeny helyet foglal el. Ugyanezt, de a 
gyermekkórházakat különös részletességgel tárgyalva, adta német 
nyelven Tauszky Ödön «Kinderheilkunde und Kinderschutz in 
Ungarn» czímű füzete. Igen becses és részletes monographiát készít
tetett s osztatott szét az igazságügyministerium a m. kir. javító
intézetekről s végül Budapest székesfőváros saját emberbaráti tan
én nevelő-intézeteiről. Megemlítjük itt egyúttal, hogy a kongresszus 
tagjai között ingyen osztatott ki még több példány magánosok 
részéről, így a sárosmegyei jótékony-nőegylet terjedelmes törté
nete, a vasvármegyei szombathelyi árvaház leírása, az országos 
nőképző-egyesület ismertetése, & szüneti gyermektelepek működésé
ről szóló kimutatás, dr. Mandello Károly dolgozata az angol jóté
konysági intézetek szervezéséről, dr. Szegő abbáziai gyermekmen- 
helyének leírása s több más apró füzet. Mindezeken kívül a firenzei 
kongresszus naplójának eddig megjelent első kötete is kiosztatott s 
a kiállításon több apró ismertető füzet, úgy hogy a kongresszuson 
résztvevők egész kis gyűjteményt szerezhettek össze oly művekből, 
melyet nagyobb részt tisztán e czélra nyomattak. A kongresszus 
terjedelmes naplója, mely körülbelül 50 ívnyi lesz magyar és 
franczia nyelven, szintén díjmentesen fog a tagoknak szétkül
detni.

A második nagyfontosságú ismertető dolga volt a kiállítás
nak a budapesti nevezetesebb gyermekvédő intézetek személyes 
bemutatása, A kongresszus tartama alatt ugyanis mintegy 25 inté
zetet mutattak be az érdeklődő tagoknak külön vezetők. Legtöb
ben látogatták tudomásunk szerint a következő intézeteket : Ste



fánia gyermekkórház, Bródy Adél gyermekkórház, Vakok intézete, 
Fehérkereszt lelenczház-egylet, Orsz. nőképző-egylet, Pesti első 
bölcsödé, Eanolder-intézet, Magyar gazdasszonyok árvaháza, 
Mayer-árvaház, Községi szeretetház, Hülyék intézete, Országos 
kisdedóvó, Önkéntes mentők egyesülete. Mindezeken a helyeken 
nagy számmal fordultak meg a vidéki tanítók és óvók, kik a 
tagoknak mintegy felét tették (Szolnokmegye tanfelügyelője Eötvös
K. Lajos egész csoporttal jött fel e czélra), s a fővárosi tanács elis
merésre méltóan egész napi szünetet engedélyezett az elemi isko
lai tanítóknak, hogy a kisebb kirándulásokon résztvehessenek. 
Elismerés illeti meg az Erzsébet nő-iskola, a budai állami tanítónő
képző, az orsz. kisdedóvó-egyesület s a Fröbel-képző tanári karát, 
hogy felnőtt növendékeiket testületileg vezették a kongresszus elő
adásainak meghallgatására.

Különösen tanulságos volt a kongresszussal kapcsolatos kiállí
tás, melyet a bizottság elnöke, dr. Kovács Gyula, a kereskedelmi 
múzeum aligazgatója, a városligeti nagy iparcsarnokban rendkívüli 
buzgalommal rendezett s mely kiállítást a nagy közönség is sűrűn 
látogatta, úgy hogy a látogatók kedvéért azt két hétig nyitva tar
tották, mely idő alatt több mint 10,000 ember fordult meg itt. 
A kiállításon mintegy 150 intézet és magános vett részt, közöttük 
számos külföldi. Legnagyobb és leginkább szemléltető volt a kiállí
táson a javító-intézeteké, melyre az igazságügyministerium több 
ezer forintot áldozott ; igen érdekes volt továbbá a rendőrség gyer
mekvédő intézkedése is, valamint a tolonczházi iskolát ismertető 
gyűjtemény, a Fehérkereszt-egylet s nöképző-egylet nagy kiállí
tásai s mások. De legérdekesebb volt a szakemberekre nézve 
dr. Kovács Gyulának az az intézkedése, hogy több mint 200 
gyermekvédő-intézet működésének eredményét egyes táblázatok
ban állította ki s elég gondosan összeállította a gyermekvédelemre 
s gyermekek olvasmányaira vonatkozó irodalmat, mely munkájá
ban nagy segítségére volt, hogy az előkészítő-bizottság felkérésére 
a ministerelnökség diplomatiai úton a legnevezetesebb európai 
államoktól beszerezte a gyermekvédelemre vonatkozó összes 
nyomtatványokat. Megjegyezzük, hogy ezek a nyomtatványok, 
valamint számos más a kongresszushoz küldött szakirat és táblázat 
az előkészítő-bizottság határozata folytán a kiállítás bezárta után 
az országos tanszermúzeum és pædagogiai könyvtár tulajdonába 
ment át, hol a szakférfiak ennélfogva a gyermekvédelemre vonat
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kozólag oly sok anyagot tanulmányozhatnak, mennyit más helyen 
egybegyűjtve aligha kapnának.

Mindezzel azonban nem érte he a rendezőség; kongresszu
sunk, eltérőleg a magyarországi divattól, valóságos banket nélkül 
folyt le. Az ismerkedő estélyt kivéve, midőn a Boyal-szállóban (a 
külföldieket kivéve) kiki saját kontójára közös vacsorában vett 
részt, csak magánösszejövetelek történtek, melyek között ki kell 
emelnünk Bókái János és Scander Levi fogadó-estélyeit, de hiva
talos jellegű banket nem volt. E helyett a kirándulások is hasznos 
dologgal köttettek össze. Első volt azok között szept. 14-én az 
aszódi javító-intézet megtekintése, melyen az ugyanekkor Buda
pesten ülésező nemzetközi bűnügyi kongresszus nevezetesebb kül
földi tagjai is resztvettek. A második volt szept. 16-ikán Brunszvik 
Teréz grófnő emléktáblájának leleplezése az Atilla-utczának azon 
házán, melynek helyén a nemes grófnő által 1828-ban alapított 
Hangyáikért», az első magyar kisdedóvó, állott. Az emléktáblát a 
főváros készíttette s az ünnepet az országos kisdedóvó-egylet ren
dezte. A harmadik volt szept. 17-én délután; mintegy 250 tag 
jelenlétében egy közös kirándulás Váczra és Zebegénybe. Vasúton 
menve a váczi siket-néma intézetet nézte meg a társaság, melyben 
számos világhírű kitűnőség vett részt s itt a váczi nők Kudnay 
Józsefné vezetése alatt ozsonnával is ellátták a vendégeket. Innen 
vasúttal tovább menve Zebegényben a szüneti gyermektelep 
mintaszerű épületét tekintették meg a vendégek gondos kalauzo
lás mellett. Majd vasúton Nagymarosra térve, onnan a tenger- és 
folyamhajózási részvénytársulat által e czélra díjmentesen felaján
lott hajón a Dunán jöttek vissza Budapestre, gyönyörködve a szép 
vidékben. A hajón a társaság nagyobb része társasvacsorában 
vett részt.

Ekkor a kongresszus tagjainak nagyobb része már szétoszlott ; 
csak mintegy 30-an tették meg a nagy kirándulást, melynek czélja 
volt a czirkveniczai László-otthon megtekintése. Ehhez a szép 
gyermekvédő telephez, melyet tudvalevőleg József főherczeg csa
ládja alapított a szerencsétlenül korán elhunyt László főherczeg 
emlékezetére, külön hajón jutott el a kongresszus küldöttsége Fiú
méból s összekötötte ezt a kirándulást a fiumei Mária-árvaház, 
az abbaziai Szegő-féle gyermekmenhely s más közintézetek meg
tekintésével.

A rendkívül tanulságos és élvezetes kongresszus záró-ülésén
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intézkedett arról is, hogy ez a nagyfontosságú társadalmi törekvés 
folytatást nyerjen. A szabályok értelmében megalkotta Paris szék
hellyel a végrehajtó-bizottságot, addig is azonban, míg ez a 
bizottság véglegesen szervezkedhetnék, Kakovszky István elnök
lete alatt a kiválóan, buzgó hazai és külföldi tagokból kinevezte 
annak 20 tagját oly joggal, hogy magát kiegészíthesse. Ugyan
ekkor azonban Rhodes J. W. nagynevű manchesteri emberbarát 
indítványára elhatározta, hogy a kongresszus legközelebbi ülése 
Londonban legyen és pedig lehetőleg 1902-ben.

A külső kép kiegészítésére megjegyezzük még, hogy a kon
gresszuson a túlnyomó magyar és franczia előadásokon kívül olasz, 
német, angol, holland, svéd, lengyel és román nyelven is történ
tek egyes felszólalások és toasztok s hogy a kongresszus a napló 
kiadásán és szétküldésén kívül, melyre a szükséges 4—5000 forintot 
még nagyrészt ezután kell beszerezni, mintegy 8—9000 forintba 
került, tehát jóval kevesebbe, mint az előirányzat (naplón kívül
13,000 frt) volt.

* * *

A kongresszus valódi eredményei azon a már most is tagad
hatatlan tényen kívül, hogy az a sajtó hathatós pártfogása mellett 
a  magyar müveit közvéleményt a gyermekvédelem nagy kérdé
seire irányította s a humanismust új tanokra és törekvésekre 
ösztönözte, mindenesetre a napló lesz, mely az eszmék és törek
vések egész kincses bányáját fogja feltárni nemcsak a tagok, 
hanem a nagy közönség előtt is.

Társaságunk minden tagját s e folyóirat olvasóit bizonynyal 
minden érdekelheti, a mi a gyermekvédelem ügyével összekötte
tésben áll, hiszen a pædagogia, mint tudomány, csaknem kizáró
lag a gyermekekkel foglalkozik s a pædagogus, ha hivatását 
betölti, nemcsak oktató mester, hanem nevelő is. E szempontból 
л  lehető legrövidebben ismertetnünk kell a kongresszus munkájá
nak minden részletét, a mint az különösen a szakosztályok elő
adásaiban és határozataiban nyilatkozik.

Az orvosi szakosztály hat tételt tűzött ki, melyek közül 
három : gondoskodás a lelenczekről, vagyontalan és elzüllött gyer
mekekről, továbbá iskola-egészségügy s játszó- és üdülőhelyek a 
pædagogusokat kiválóan érdekelhetik. Az előadások között különö
sen közérdekű volt reánk nézve Tinning  Gusztávé Budapest gyér-
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mekhalandóságáról s Csillag Gyuláé az alcoholismusról, melye
ket azonban elég egyszerűen megemlítenünk. Goldziher Vilmos 
szemorvos a pædagogusok figyelmébe ajánlja a scrofuloticus szem
bajokat, melyek főkép az iskolakötelesek idült betegségei. Schuschny 
Henrik kívánatosnak tartja, hogy kisebb tanulóktól a szellemi 
munka többszörös szünetek által megszakíttassék, az egyes tan
órák tartama megrövidítessék s az iskolai tanítás reggel kilencz 
órakor kezdődjék. Igen érdekes Faragó Gyula indítványa a szüle
tés előtti védelem tekintetében, hogy a gyermekvédelem ideális 
czélja legyen a gyermekek joga a létre. Bókái János s Galatti 
(Bécs) arra figyelmeztetnek, hogy a szamárköhögésben szenvedő 
gyermekek megjelenését más gyermekek között el kellene tiltani. 
Concetti (Róma) a gyermekgyógyászat egyetemi tanárairól, Scha- 
banoff Anna (Szentpétervár) az üdült bántalmakban szenvedő 
gyermekek védelméről szóltak. Vámos Gyula a dajkaságba kiadott 
gyermekek városi felügyeletét tárgyalva, többek között azok két- 
havonként eszközlendő súlymérését ajánlja.

A jogi szakosztálynak legfontosabb kérdése a szülői hatalom 
korlátozása volt, melynek előadója dr. Neumann Ármin követelte, 
hogy' a szülők a gyermekek elhanyagolásáért és bántalmazásáért 
két hónapig terjedhető elzárással és 300 forintig terjedhető pénz
bírsággal büntettessenek, s ezt bárki feljelenthesse a hatóságnál s 
hogy a gyám vagy gondnok elmozdíttatván, a gyermeket másutt 
helyezzék el. Dr. Doleschál Alfréd követeli, hogy a törvénytelen 
gyermekek egyenlő jogokban részesüljenek a törvényesekkel s 
törvényes örökösök hiányában mindkét szülő hagyatékában része
sedjenek. Dr. Márkus Dezső a törvénytelen gyermekek jogait az 
anya rokonaival szemben vindikálja ; a vélt apát is elitélhesse a 
bíróság, hogy a gyermek eltartásához annak 18-dik életévéig hozzá
járuljon.

A paedagoiai szakosztályban, melynek üléseit társaságunk 
alelnöke, Hegedűs István, vezette, első sorban Peres Sándor beszélt 
a házi nevelés ferdeségeiről ; kívánja, hogy felsőbb iskoláinkban 
rendes tantárgy legyen a neveléstan, a lelkészek a templomokban 
hirdessék annak elveit, a törvényhozás figyelemmel legyen reá s 
népies iratok terjeszszék azt, többek között külön pædagogiai 
folyóirat legyen a szülők számára. Sretvizer Lajos és Nagy László 
a kora érettség okát és következményeit ismertetik s ennek gyó
gyításául a természetes nevelésen kívül különösen a szabadjáté-
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kokat ajánlják. Gergely Antal a valláserkölcsi nevelésről szólva, 
többek közt ajánlja, hogy a 12—16 éves gyermekek a pap veze
tése mellett a közoktatáson kívül vasárnapi valláserkölcsi nevelés
ben részesüljenek. Péterfy Sándor az irodalom és művészet némely 
káros hatásáról beszólt s kívánja ennek ellensúlyozásául a gyer
mekirodalom reorganisatióját. Ember János az iskolák hiányait 
ostorozza a gyermekvédelem szempontjából, kívánja a magoltatás 
és gépies tanítás megszüntetését, az igazi szakfelügyeletet, a ta
nulók egyéniségének nagyobb figyelemben részesítését, a nők 
alkalmazásának kiterjesztését, a tanulás kezdetének a hetedik 
évre tételét s a tanítóképzés reformját. Chwatowa Salomé (Varsó) 
franczia nyelven az alkotmánytau és polgári jogok tanítását köve
teli az iskolákban. Halász Sarolta és Angyal Malvin a kisdedóvó
intézetek jellegéről szólnak oly értelemben, hogy az óvást a kisded
neveléstől szétválasztani nem lehet. Láng Mihály népies iratok, 
előadások, játékok terjesztését kívánja. Nagy László óhajtja, hogy 
az egyetemeken a pathologia pædagogica számára külön tanszékek 
állíttassanak fel s ezenkívül külön intézetek.

A jótékonysági szakosztályban Malcomes bárónő indítvá 
nyozza, hogy nemzetközi állandó bizottság gondoskodjék arról, 
hogy munkáslakta vidékeken iskolák és műhelyek állíttassanak fel 
nők felügyelete mellett a gyermekek védelmezésére. Csatáry La
jos dr. a szüneti gyermektelepek terjesztését óhajtja. Chwatowa 
Salomé (Varsó) és Oraboni Stefánia grófnő (Pilna) a kóborgó 
gyermekek részére kívánnak külön intézeteket. Mandello Károly a 
gyermek-üdülőhelyeknek a szüneti gyermektelepekkel való egye
sítését kívánja. Stebbia Gracce (Anglia) a magyar gyermekvédő
intézeteket dicséri. Beksics Gusztávné és Milton Ehodes (Man
chester) a mellett kardoskodnak, hogy a szegény gyermekek fel
ruházása lehetőleg titokban történjék s a jótékony-egyesületek a 
nemileg megbélyegző egyenruha viselését elhagyják. Elhatározták 
még azt is, hogy az óvandó gyermekek lehetőleg családrendszer 
szerint neveltessenek és pedig három—hat év között állandó me
nedékházakban.

Az emberbaráti szakosztályban Pivár Ignácz a vakokat gyá- 
molító országos egyesület pártolását tartja szükségesnek. Haus
mann C. F. (St.-Gallen) a javító-intézetek berendezéséről szól. 
Pötsa József háromszékmegyei főispán kívánja, hogy a kivándorló 
szülőket a hatóság hátrahagyott gyermekeik ellátása végett kér-

Magyar Pædagogift. IX. 1. 2
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dőre vonja. Borbély Sándor indítványozza, hogy a siket-némák 
általános tankötelezettség alá tartozzanak s Gerlits Sándor, hogy 
a siket-néma szülők gyermekei árváknak tekintessenek s a felnőtt 
siket-némák érdekeinek megvédésére a hatóságok előtt szakférfia
kat alkalmazzanak. Bcrinza János a gyengeelméjüek s hülyék 
érdekében nagyobb mozgalmat óhajt. Geó'cze Sarolta a szegény 
gyermekeknek a csavargástól megóvása végett iskolai menhelyek 
felállítását kívánja.

Mindezen, részben nagyon fontos kérdésekben — a tisztán 
magyarországi jelentőségű avagy nagy általánosságban tartott ja
vaslatok kivételével — a kongresszus plénuma a záró-ülést meg
előző tanácskozás javaslata alapján határozatokat hozott s meg
bízta a végrehajtó-bizottságot, hogy azoknak lehetőleg érvényt 
szerezni igyekezzék.

Nem remélheti komolyan senki, hogy ezek a nagyrészt min
den emberbarát által helyeseknek és szükségeseknek tartott eszmék 
rögtön megvalósuljanak csak azért, mert 500 véletlenül összegyűlt 
ember azt szükségesnek mondta ki. Mindehhez első sorban az 
illetékes tényezők komoly akarata, másodsorban nagyrészt pénz s 
harmadsorban idő kell. Kongresszusok, még ha a budapesti nem
zetközi kongresszusnál jóval tekintélyesebbek is, ily eszközök felett 
nem rendelkeznek.

Hiba volna azonban ebből azt következtetnünk, hogy a sok 
fáradsággal és nemes buzgalommal rendezett kongresszus jelentő
tősége igen csekély. Nem. Nálunk, hol a csavargó gyermekekkel 
alig gondol valaki, hol öt éves kora előtt a kisdedek fele elhal, hol 
a vakok, hülyék ápolása szomorúan minimális, hol a gyermekét 
kínzó vagy lelketlenül felhasználó szülők száma légió, csaknem 
oly nagy, mint azoké a gazdagoké, kiket nem hatnak meg az árvák 
könnyűi, hol az iskola a gyermek testi, szellemi és erkölcsi romlását 
nem gátolja elég hathatósan s hol az ideális eszmék uralmára és a 
nemzet legfőbb erejét alkotó gyermekek védelmére oly kevés gondot 
fordítanak : nálunk nem jelentéktelen dolog az, hogy legalább pár 
napon át a palotákból a kunyhókig mindenütt gyermekvédelemről 
beszéltek és gondolkoztak. S még kevésbbé jelentéktelen dolog, 
hogy száz és száz értelmes ember írt és beszélt a nagy humanisti- 
kus eszmékről s ezek az iratok, első sorban a kongresszus naplója, 
a  magyar irodalom érezhető hiányát segítettek pótolni.

Magot hintettünk el, de hiszszük termékeny magot, mely
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áldást fog terjeszteni, mert áldás a nemes érzelem, áldás az, ha a 
nép zöme megtanulja szeretni és védeni a gyámoltalanságában 
oly kedves gyermeket. Ki nem gyermekvédő, bármily hivatása 
legyen is az életben, csak félember marad örökké.

G y ö rg y  A l a d á r .

A GYENGETEJ IETSÉGÜEK ISKOLÁZTATÁSA.

A szakadatlanul serényen dolgozó német pædagogia az 
utolsó évtizedekben egy újabb fajta iskolát teremtett azon czélból, 
hogy az általános tankötelezettség ne csak névleg valamennyire, a 
szellemileg és testileg épekre, hanem olyanokra is kiterjeszthesse 
áldásos hatásait, a kik a rendes átlagos tehetségiiekkel lépést tar
tani merőben képtelenek. S a mi különös érdekességet kölcsönöz, 
az azon körülmény, hogy a gyengetehetségüek iskolája nem az 
általános, a népiskolából fejlődött, hanem egy már régebbi szak
iskolából, az idiótaintézetekből. Úgy látszik, a népiskola azon 
elemeket, a melyek az általa kitűzött czéloknak eleget tenni nem 
tudtak, egyszerűen lerázta, mint tanításra alkalmatlanokat. A sze
gény szülők — mi maradt nekik egyéb hátra — a hülyeintézetek
hez fordultak, melyeknek vezetői hivatásból foglalkoztak a gyen- 
gébb-tehetségüek kiképzésével és minthogy régebben ezek magán
kezekben voltak, — most már Poroszországban is a provincziák 
kezében vannak — a tehetősebb szülök révén igen szép jövedelemre 
tehettek szert az ilyen gyermekek kikcpeztetésével, a mi azonfelül 
könnyebb is volt, mint a tényleg hülyékkel való foglalkozás.

A legrégibb ilyen iskola Lipcsében van. Dr. Кет, a jelenleg 
is fennálló hasonnevű hülyeintézet megalapítója adta létesítéséhez 
az impulsust a 60-as évek elején a leipzigi «Pædagogische Gesell
schaft»-ban tartott előadásával. 1864-ben pedig a drezdai Stötzner 
adta ki füzetét: «Schulen für schwachbefähigte Kinder (Nachhilfs
schulen)» czím alatt. Sokáig tanakodtak azon, hogy mily formában 
kell életbe léptetni. A sok tanácskozásra vegre 1881-ben megnyílt 
Karl Richter iskolaigazg. vezetése a la tta  «Leipziger Schwachsinni- 
gen-Schule», melynek jelenleg már 14 osztálya van, míg 3 osztály 
van Leipzig-Plagwitzben és egy osztály Leipzig-Göhlisban. Úgy
nevezett «Nachhilfeklassen» már régebben léteztek : Halle a <S'-ban
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1863 óta, Drezdenben Stötzner buzgólkodása folytán előbb mint 
Leipzigben, 1867 óta; előbbi 1894-ben, utóbbi 1888 óta van- 
önállósítva. A gérai fennáll 1876, az apoldai 1877 óta.

Elberfeldben megnyitották 1879 okt. 1-én. Braunschweig- 
ban 1881. május elsején ; mindkét helyen állítólag csak Stötzner 
füzetét ismerték.

1883- ban állított Dortmund és Halberstadt ;
1884- ben « Königsberg, Krefeld, Lübeck;
1886-ban « Guben, Köln ;
1888- ban « Düsseldorf, Aachen, Kassel, Halle, Karls

ruhe ;
1889- ben « Altona, Bremen, Frankfurt ;
1890- ben « Erfurt, Nürnberg ;
1891- ben « Chemnitz, Weimar, Gotha ;
1892- ben « Breslau, Hannover, Hamburg, Magdeburg,.

Mainz, Stettin ;
1893- ban « Charlottenburg, Görlitz, Nordhausen ;
1894- ben « Barmen ;
1895- ben « Brandenburg, Essen, Göttingen ;
1896- ban « Lüneburg, Eisenach;
1897- ben « Kottbus, Posen, Glogau, Pfortheim, Danzig.

Kielhorn statisztikája szerint 1893/4-ben 32 német városban 
volt ily Hülfsschule, (így nevezik azokat, nehogy a közönséget el
ijesszék) : 110 osztályban 115 tanító 2290 gyermeket oktatott. 
Számuk azóta folyton növekedett. A bremeni iskola vezetője, Win- 
termann, kérdőivek alapján az összes Hülfsschulék statisztikáját 
földolgozta és az e téren működők első kongresszusán, Hannover
ben 1898-ban bemutatta. Szerinte 52 német városban 202 osztály
ban 2400 fiú és 1881 leány összesen 4281 gyermek részesült meg
felelő oktatásban. Nem is csoda, ha az ezen iskolákban működők, a 
kik eddig a Verband der Idioten-Erziehern-ekkel együtt működ
tek, az 1897-iki heidelbergi Verbandstagon — úgy veszem észre 
személyi okokból összekaptak, minek eredménye egy önálló Ver- 
bandstag lett, mely 1898-ban Hannoverben, 1899-ben Kasselben 
zászlója alá tömörítette híveit. A résztvevők száma az első gyűlés 
alkalmával 120, a második alkalmával 129 volt; köztük több 
külföldi vendég, Magyarországból azonban senki.
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A külföld követte a német példát. Zürichben 1891 április 
havában létesült és Fixier tanító odaadó vezetése folytán virágzik. 
Egyébként Svájcz más városában, Bernben, Baselbén is láttam 
ilyen iskolát 1896-ban, sőt akkor Lausanne, mint első franczia város 
készült az első osztályt megnyitni. Ausztriában Bées városa létesí
tett ilyen iskolát, Linzben pedig tervezik ; nálunk a hülyék intézeté
vel kapcsolatban létesült, a mi nézetem szerint nagy hiba. Kopen- 
hágában a Verbandstagon jelen volt képviselők ajánló jelentése 
folytán létesítettek osztályokat. Eranczia, Angol, Svédország a kis 
Hollandia (Amsterdam és Rotterdam) is buzgólkodnak e téren. 
Sőt Ausztráliában is már 11 Hülfsschule volt 1898-ban. Igen 
érdekes, hogy a nagy német Metropolis, melyet lakói magok 
Wasser кор/'-nak csúfolnak, csak 1898 őszén létesítette az első 
osztályokat.

A gyengetehetségüek iskolájának ezen fejlődése már magá
ban a legjobb bizonyíték a szükségessége mellett. 45 iskolából — 
Wintermann szerint— 2364 bocsáttatott el 1898-ig, hozzávéve a 
fentemlített 4281 gyermeket, kik statisztikája összeállításakor az 
iskolába jártak, leszámítva azokat, a kik más iskolába (hülye, 
siket, vakok) voltak beosztva, 6315 gyermek élvezte ezen új iskola
nem áldásos működését. Ezen szám azóta bizonyára tetemesen 
megnövekedett, mert Berlin is létesített megfelelő számú osztályt. 
Dr. Wehchan, hannoveri Stadtschulrath szerint minden 20000 
lakost számláló városnak volna ilyenre szüksége. 1894-ben Aachen, 
Altona, Bremen, Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Düsseldorf, 
Elberfeld, Krefeld, Köln, Leipzig és Lübeck városok külön iskolái
ban 1457 gyermek volt, e 12 német város lakossága pedig 
2173000 lakost számlált akkor, az az 1491 (kerek számban 1500)-ra 
esett egy gyengetehetségü gyermek. E szám azóta emelkedett a 
szorgosabb vizsgálat folytán, pl. Braunschweig 120,000 lakossal 
158 gyermeket taníttatott külön iskolájában, azaz 750 lakosra esik 
egy gyengetehetségü. Pontos felvételeket eszközöltek Berlinben.

Ugyanis Dr. S. Kalischer idegorvos, dr. Moll szemorvos, 
dr. H. Neumann magántanár és dr. Teichman torok-, orr-, és fül
orvos a berlin-városi Schuldeputation engedélyével 10 berlini 
Gemeindeschuleban megvizsgálták az ülve maradt gyermekeket. 
Sajnálatukra, a három alsó osztályból csak azon gyermekeket utasí
tották vizsgálat alá, kik a jelenlegi vagy az előző osztályba két 
•éven átjártak : ekkép azok nem kerültek vizsgálat alá, különösen
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az újonnan belépettek, a kik még két éven át nem jártak, hasonló
kép azok sem, a kik gyenge előmenetelük daczára rövidebb idő 
alatt kerültek felső osztályba. Berlin összes (213) iskolájában 1897 
májusában 193,763 gyermek járt, a fenti 10 iskolába pedig 10,132 
fiú és leány, kik közöl 255 (=2'5% ) vizsgálatra került.

A vizsgálat alapját a tanító által kitöltött kérdőív képezte ; 
ez felvilágosítást adott, hogy a gyermek az egyes osztályokban med
dig tartózkodott, milyen volt a szorgalma, viselkedése, mennyi időt 
mulasztott, mily feltűnő sajátságokat észleltek rajta stb. Szülőket 
nem kérdeztek. A szellemi képesség vizsgálata okozta a legtöbb 
nehézséget, s míg egyes gyermekek külseje és viselkedése már is 
elárulta csekélyebb szellemi tehetségüket, addig másokhoz czélirá- 
úyos kérdéseket intéztek, megtudandó : vájjon a gyermek érzéki 
felfogása, hely-, idő-, alak- és színérzése a gyermek korának meg
felel-e. Felfogóképességük, emlékező-tehetségük, fogalom-képzésük 
és érzési életük megismerésére kérdéseket kaptak a családi életből, 
a természetből, házból, udvarról, vallásból. Végül az eddig szerzett 
ismereteknek (különösen a számtanból) megállapítására a tanítók 
segítségét vették igénybe. 20—30 gyermek vizsgálata átlag 70—90 
perczet vett igénybe. A vizsgálatot egyszerre valamennyi orvos 
végezte : e czélból a gyermekeket folyton kicserélték.

Gyengetehetségünek azon gyermeket nyilvánították, a kinek 
szellemi munkaképessége csökkent, akár gyengébb a felfogása, 
akár az emlékezése, de ezért konkrét fogalmakat képezni képes 
volt, tehát képes volt szellemi működéseket kifejteni. Gyenge- 
elméjüek közé sorolták azokat, kiknek gyengébb képessége már 
laikusnak is feltűnő, tehát már erősebben ki van fejezve. A ki- 
képezlietetleneket pedig az idióták közé sorozták, a kiknek 
gyenge szellemi tehetségének fejlesztése csakis állandó intézeti 
kezelés útján nyújthatott némi reményt. Nehéz volt az ösztönök 
perversitásában, hazugsághoz, kószáláshoz való hajlamban, stb. 
szenvedőknek besorozása.

A 255 gyermek közöl 116 gyermek szellemi képessége volt a 
rendesnél kisebb (64 fiú és 52 leány), a tanulóknak 1’5%-a, köz
tük gyengetehetségű 68 (0*7 %), kisebb fokban gyengeelméjű 25 
(0-2°/o), nagyobb fokban 15 (0* 1 °/o), idióta 8 (0-08°/o). A negyedik 
osztályba járó fa legkisebb gyermek a hatodik osztályba lép) gyenge- 
tehetségüek kevés kivétellel 12—13 évesek voltak. A 255 gyermek 
közül 26«/o szenvedett belsőbajban, 10% az idegrendszer zavarai-
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ban, 64% az orrlégzés hiányosságában, 5% beszédfogyatékos volt, 
35%-nak hallása, 19%-nak látása kisebb volt a rendesnél.* Azt 
azonban, hogy ezen testi bajok mennyire indokolták a gyermekek 
ülvemaradását, eldönteni képesek nem voltak.

Szerintük 68 gyengetelietségü közöl 26, 25 mérséketlen 
gyengeelméjű közöl 20, 15 gyengeelméjű közöl valamennyi szorul 
a Hilfsschulere, azaz a fiúk 0'8, a leányoknak 0'4, az összes gyer
mekeknek 0'6%-a. A tanítók az orvosi közreműködést is felette 
fontosnak jelezték.

Budapesten Verédy Károly dr. tanfelügyelő úr, ezen ügy 
lelkes előharczosa, összeiratta azon gyermekeket, kik két éven át 
ültek egy osztályban. Ezen adatok szerint a gyengetehetségüek 
száma 1000-nél többet tett volna ki, s általánosan feltűnt a kő
bányai számok nagy volta. Borbély Sándor, a váczi siketnéma is
kola igazgatója 200- 250-re becsüli a gyengetelietségü gyermekek 
számát, igazgatóktól nyert magánértesülések alapján. Ha a fenti 
átlagot elfogadjuk (1500 lakosra egy gyengetehetségü), összesen 
Budapestet 600,000 lakosúnak felvevén — 400 gyengetehetségü 
tanulóra számíthatnánk, a mi elég tekintélyes szám. Ezen szám 
felrúg 800-ra, ha a braunschweigi arányt elfogadjuk (1 gy. t. 750 
lakosra). A többi magyar városok megítélése végett szemünk előtt 
kell tartanunk, hogy 30000 lakosú városban van mindenesetre 20, 
esetleg 40 gyengetehetségü tanköteles, épen elég, hogy egy, eset
leg két osztályt megtöltsenek. A berlini adatokat is felhasználhat
juk a gyengetehetségü tanulók számának megközelítő megállapítá
sára. A 6—14 éves gyermekek Magyarországban a lakosság 17• 36 
százalékát teszik; Berlinben a tanulóifjúság 0'6%-a olyan, melyik 
különoktatásra szorul. A mi viszonyaink között tehát a lakosság
nak közel 0'1%-át kell különoktatásra szorulónak tartani; Buda
pest 600,000 lakosából pedig 600-at, a fentebb közölt számok 
középarányosát. Ezen szám leszáll 450-re, ha a nálunk ténylegesen 
törvényes tanköteles kort (6— 12 évig) vesszük tekintetbe. Mint
hogy három, egymástól igen eltérő alapból indultam ki, számítá
saim csak nyernek valószínűségben, örülni fogok, ha adataim he
lyessége később be is bizonyúl.

A német városokban határozottan arra törekesznek, hogy —

* Részletes kimutatás D. med. Wochenschrift 1898. évfolyam 1. szánj 
14. és 15. lap.
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a helyi viszonyok számbavételével — különálló osztályokat, sőt a 
többi népiskoláktól teljesen független iskolákat, külön igazgató 
vezetése alatt, szervezzenek. Részemről leghelyesebbnek tartom a 
külön osztályok lehető központosítását, egy vagy több központban, 
hogy a fokozatosan előrehaladó tanítás lehetséges legyen. Ez ter
mészetesen csak kisebb városban vagy olyanban lehetséges, mely
nek forgalma egy vagy több központ felé törekszik, így pl. Buda
pesten is. Persze a helyiviszonyok némelykor leküzdhetlen akadá
lyokat gördítenek a központosítás ellen. De ekkor is talán lehet
séges a nagyobb tanulókat összpontosítani, míg a kisebbek, a kik 
egyúttal nagyobb számban is vannak, decentralizált osztályokban 
nyernének 1—3 éven át oktatást. A legerősebb ily centralizálást a 
berlini siketnéma iskolában láttam ; az óriási Berlin minden részé
ből ide törekszenek a tanulók, kiket a város közúti vasúti bérlet- 
jegygyel ellát. Habár így némileg fölöslegesnek látszhatnék a fog
lalkozás a kérdéssel, hogy mily módon kellene a gyengetehetségüek 
iskoláztatását legczélszerűbben berendezni, mégis tekintve a nagy 
ellentállást, melyet ezen iskolákkal szemben nálunk kifejtettek, 
mint egyébként kezdetben mindenütt, szükségesnek vélem a kér
dés ezen oldalával bővebben foglalkozni, abból a föltevésből indulva 
ki, hogy —• ismerve a tudás hatalmát — senki sem akarja, misze
rint ezen gyengébb-tehetségüek úgy nevelkedjenek, mint a virág a 
mezőn. Azokkal, a kik az iskoláztatást csak az átlagos tehetség
gel megáldottakra akarják megszorítani, egyszerűen nem foglal
kozom.

Bizonyára sokan hangoztatni fogják, hogy a népiskola is 
képes a gyengetehetségüeket kiképezni, csak gondoskodjanak a 
hatóságok arról, hogy egy osztályba ne járjon oly sok tanuló. 
A népiskolai tanítók képességében az ilyen gyenge tanulók tanítá
sára egy csöppet sem kételkedem, de ha a tanulók számát a kép
zelhető minimumra, 30-ra szorítják le, az ilyen tanulók még sem 
lesznek képesek lépést tartani jobb észtehetséggel megáldott tár
saikkal. Tudtommal Kopenhágában elérték a tanulók számának 
fenti minimumát, legalább az osterfarimags gades Kommuneskole- 
ban ottlétemkor úgy találtam, és a tanügyi hatóság német példa 
után mégis létesített külön osztályokat a gyengébb-tehetségüek 
részére. Nem csupán az osztályok túlnépességében van a hiba, 
hanem épen azon körülményben, hogy a tananyag az ilyen gyer
mekre nézve nagyon is sok, holott azt minden átlagos tehetségű



játszva elsajátíthatja. Valamennyi tanulóra nézve az iskola igényeit 
lejebbszállítani, épenséggel bűn lenne az átlagos tehetségüekkel 
szemben. A következmények a gyenge tanulóra nézve igen szo
morúak ; a tanító egy ideig csak foglalkozik a gyermekkel, de ha 
látja, hogy a karaván folytonos, habár lassú haladásával a szegény 
gyermek lépést tartani nem tud, elvégre elejti. Ezentúl a gyermek 
szelleme többé nincs jelen a tanításon, az utolsó padban szerényen 
meghúzódik, játszik vagy eszik, vagy *— ha mer — pajkoskodik. 
Erre azonban a bátorsága nem igen szokott elég nagy lenni, mert, 
legtöbbször testileg is gyengébb lóvén, örül, ha hagyják őt békében 
és tudatlansága miatt nem képezi társai rossz viczczeinek czéltáb- 
láját. Ezt azonban el nem kerüli, mert a legközelebbi tanévben 
m ár fiatalabb tanulókkal kerül össze, ö, a visszamaradt. Csoda-e, 
ha ilyen körülmények között az ilyen gyermek nemcsak hogy nem 
tanul, hanem erkölcsileg is sülyed. Végre csak arra akarok még 
figyelmeztetni, miszerint épen az a körülmény, hogy a népiskola 
nem akart s nem tudott az ilyen elemekkel foglalkozni, szorította 
ezeket a hülyeintézetekbe, a mi aztán az ily önálló iskolák szer
vezésére a lökést megadta.

Hasonlókép nem tartom czélravezetőnek az intézeti tanítást, 
különösen azok részére, a kik a gyengeelméjűséghez közel állanak. 
Az intézetek felállítása és üzemben tartása már egymagában oly 
nagy költségeket igényel, melyeknek megfelelő tan- és tartásdíját a 
legtöbbször szegény szülők fizetni nem képesek. A társadalomra 
bízni az ilyen intézetek felállítását, meddő dolognak bizonyulna ; 
Poroszország csak most érte el, hogy minden tartományában egy- 
egy provincziális hülyeintézetet tudott létesíteni; mind ez ideig a 
hülyeintézetek kizárólag magánkezekben voltak. A gyengetehet
ségű tanulóknak ilyen intézetekben eszközlendő tanításához való 
ragaszkodás tehát nem jelentene egyebet, mint a kérdés elintézésé
nek elhalasztását — ad græcas calendas. De nem is volna jó a 
gyengetehetségüeket intézetbe szorítani, egyrészről mert nélkülözni 
kénytelenek a családi tűzhely melegét, másrészről — és erre kiváló 
súlyt kívánok helyezni — mert ezen gyengetehetségü gyermeke
ket akként kell nevelni és kiképezni, hogy előbb-utóbb önmagul1’ 
keressék meg kenyerüket, ha mindjárt mint napszámosok vagy 
gyári munkások is. Ha ők 8—10 esztendőn át intézetben nevel
kedtek, az élet a külvilágban nagyon keserűnek mutatkoznék, 
hiszen sok mindennapos dologról nincs is tudomások, a miket
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pedig a szülői házban tartózkodva, kortársakkal érintkezve, játszva 
elsajátítottak volna.

Egyes helyeken különórákkal iparkodtak az elmaradozó tanu
lókat annyira vinni, hogy társaikkal lépést tarthassanak. Eztépen- 
séggel a legszerencsétlenebb megoldásnak kell tekintenem. Mert 
mit jelent ez ? Az a gyermek, a kinek agyveleje oly gyenge, hogy 
még a rendes óraszám alatt sem képes elegendő munka erőt és 
képességet kifejteni, a ki tehát szellemileg már többé-kevésbbé ki
merült, az a gyermek még egy további órán át tartatik vissza az 
iskolában. Felesleges bizonyítani, hogy a tanító fáradása hiábavaló 
időtöltés, hogy az e czélra fordított költség hasztalan. Némileg 
hasonló megítélés alá esik Berlin eljárása, mely napi két órán át 
külön-osztályokban taníttatja a gyermekeket azon czélzattal, hogy 
az alapfogalmakban megerősödve ismét a rendes népiskolába visz- 
szakerüljenek. Az eredmény előre látható : a gyengetehetségü 
gyermek amúgy végtére elsajátítja az I. osztály anyagát, most visz- 
szakerül a népiskolába, de annak második osztályába. Itt ismét két 
esztendőn át elül, mire kénytelenek őt ismét a gyengetehetségüek 
iskolájába, magasabb osztályba küldeni s így tovább.

Nem sokkal egyszerűbb az ilyen gyermekek részére külön 
iskolákat létesíteni és csupán azokat a népiskolába visszaszármaz
tatni, a kiknek szellemi fejlődése elég biztosítékot nyújt, hogy a 
rendes iskola igényeinek megfelelni képesek ?

A tájékozatlan nagy közönség ellenszenve a gyengetehet
ségüek iskolájával szemben annak szerencsétlen elnevezésétől ered
het. A leipzigi iskola még most is csökönyösen ragaszkodik a 
«Schule für Schwachsinnige» elnevezéshez és konzekvens maga
tartásával tényleg sikerült a szülők passzív ellentállását az iskolá
val szemben legyőzni, a mi a lakosság felvilágosodottságára és a 
tanügy vezetőinek tapintatosságára mindenesetre igen szép világot 
Vet.Valamennyi e fajta iskola közt a leipzigi még most is legnagyobb, 
a legtöbb osztályra tagozott. Másutt meg a «Schule für Schwach
begabte# czímet használták, de ezt is kénytelenek voltak elhagyni. 
.Jelenleg általában a «Hilfsschule» elnevezést használják a közön
séggel szemben és csak a hatóságokkal való levelezésekkor teszik 
utána zárjelbe : (für Schwachbegabte). Sőt Verbandstagjuk czímé- 
ben is ugyanezen elnevezést használják. Egyes helyeken még a 
«Specialklassen» elnevezés is használatos. Nálunk is valamelyes 
tetszetős czímet kellene feltalálni, mely a «buták iskolája» érdemet-
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len, rossz élezekre alkalmat adó elkeresztelést elfelejtesse és a mel
lett rövidebb legyen, mint a jelenlegi hivatalos czím : «A gyenge- 
tehetségnek iskolája». Más kifogást, mint a czím ellen, ezen iskolák 
ellen emelni tényleg nem lehet. A ki tudja, hogy az ilyen gyenge- 
tehetségű gyermekek mennyire czéltáblái eszesebb társaik lealázó, 
felingerlő gúnyolódásainak is; a ki látta, mint nekem 12 e fajta 
iskolában alkalmam volt, mily fesztelenül, zavartalanul, gyer
mekesen érintkeznek ezen szerencsétlen gyermekek, mikor hason
szőrűek együtt vannak; a ki továbbá látja, mily nehéz fáradalom
mal képesek az ismeretek morzsáit elsajátítani és így használhatóbb 
lényekké válni : az nem csak hogy nem fogja gúnyolni ezen iskolá
kat, nem fog olcsó szellemességekkel tündökölni akarni, hanem 
ellenkezőleg azok közé áll, a kik az efféle iskolák felállítása mellett 
kardoskodnak. Eészemről a külön iskola vagy osztályok elnevezést 
ajánlom, zárjelben (gyengetehetségüek részére) hivatalos levelezések 
alkalmával. Igaz, a vakok, siketnémák, hülyék iskolája is külön 
iskola, de ezek rendes elnevezésében senki meg nem ütközik, sőt 
természetesnek tartja. Kisegítő iskolának is lehetne elnevezni, 
de ez azt jelentené, hogy kisegíti a rendes iskolát, holott egészen 
önálló akar lenni. Igen, nagy fontossággal bír annak eldöntése, 
melyik gyermek való a gyengetehetségüek iskolájába, a mivel szo
rosan összefügg az eljárás az ilyeneknek felvétele körül. Minthogy 
ezen iskoláztatás újság még Németországban és Svájczban is, 
daczára annak, hogy egyes helyeken már évtizedek óta fennállanak, 
és így teljes jogosultsággal felvehető, hogy az ily iskoláztatás haszna 
a köztudatba még nem hatott, sőt azt látjuk, hogy sok helyen az 
ilyen iskolák felállítását a legnagyobb ellenszenvvel fogadják, — a 
fölvételnek a gyengetehetségüek iskolájába a legnagyobb körül
tekintéssel kell történnie, minden kényszert mellőzve, csak akkor, 
midőn úgy a tanügyi hatóság, mint a szülők meggyőződtek, hogy 
a szóban forgó gyermek tehetsége tényleg gyenge, sokkal gyengébb 
az átlagosnál.

Ezen körülmény megítélésére jelenleg más eljárással nem 
rendelkezünk, mint a gyermeknek megfigyelésével az iskoláztatás 
első éveiben. A merre jártam, mindenütt arról értesültem, hogy a 
tanítók utasítva vannak azon gyermekeket, kik egy évi iskolába 
járás után a magasabb osztályba át nem léphetnek, a második 
iskolaév alatt megfigyelni, vájjon előmenetelük javul-e, és ha nem 
javul, kutatni, hogy ezen hátramaradásnak mi az oka : gyenge
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tehetség vagy más körülmény ? Ezen megfigyelésben résztvesz az 
illető iskolának igazgatója is.

Nehogy egyik-másik tanító kényelemszeretete folytán oly gyer
mekek is a gyengetehetségüek iskolájába való áttételre ajánltassanak, 
a kik nem odavalók, a legtöbb helyen még külön b izollság vizsgálj a 
meg a gyermeket. Ezen bizottságnak tagjai a tanügyi hatóság részé
ről egy tanfelügyelő, a gyengetehetségüek iskolájának vezetője és egy 
orvos, legtöbbször idegorvos. Ezen bizottság szintén meggyőződni 
iparkodik, vájjon tényleg a gyengetehetség okozta az előmenetel 
elmaradását, ennek megtudására a szülőkkel is érintkezésbe helyez
kedik. De ha a szülő ellenkezik gyermekének ezen iskolába való 
áttételével, úgy semmi esetre sem kényszerítik őt arra. Egyedül 
Braunschweigban értesültem arról, hogy ez irányban gyenge 
nyomást gyakorolnak a szülőre. A törvény a gyermek taníttatásá
nak kötelezettségét előírja egyrészről, másrészről fölmenti a nép
iskolát az olyan elemektől, melyek kellő előmenetelt tanúsítani 
nem képesek : ilyenkép a népiskolának meg van adva a lehetőség 
a nem oda való elemek kiküszöbölésére és a szülő a gyermeke 
kiképeztetéséről magánúton köteles gondoskodni — nemkülön
beni pénzbüntetés terhe között — vagy pedig a gyengetehetségüek 
iskolájába beíratni. Az eredmény rendszerint az, hogy a gyer
mekek a gyengetehetségüek iskolájába kerülnek. Legtöbb helyen 
maguk a szülők belátják, bár fájó szívvel, hogy legjobb, ha gyer
mekük a gyengetehetségüek iskolájába megy át, és e czélból 
nyomtatott mintán kérik is azt.

Semmi esetre nem való a gyengetehetségüek iskolájába az 
olyan gyermek, a ki más valamilyen ok miatt nem tud előre menni. 
Ezen körülményeknek megbízható kizárása szigorú kötelessége a 
felvétel körül közreműködő tényezőknek, az intézménynek jövője 
érdekében. Ezen szempontból sok helyütt a gyengetehetségüek isko
lájának vezetője a jelölteket az iskolában meglátogatja és megfigyeli 
a többi rendestehetségüek között. Ezen iskolák első kongresszusa 
alkalmából (1898 ápr. 12. és 13-án) Grote főtanító Hannoverben: 
«Mely gyermekek valók a gyengetehetségüek iskolájába ?» czímű, 
alaposan kidolgozott előadásában hangsúlyozza, hogy nem való a 
külön iskolába az olyan gyermek, a kinek előmenetét időszakos 
vagy tartós betegség akasztotta meg, mert köztudomású, bogy a 
hosszabb ideig tartó vagy súlyosabb betegségek nem egy ízben nem 
csupán a testre hatnak, hanem a szellemi képességeket mulóan,
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esetleg állandóan gyengítik. Az ilyen gyermekek szellemi képes
ségének megítélésére esetleg még egy harmadik évet reá kell szánni. 
Továbbá nem való az olyan gyermek, a ki valamely szervi hibában 
szenved, rosszul lát, hall vagy beszél, a mi szintén igen lényeges 
befolyást gyakorol oly ítélet alkotására a tanító részéről, hogy a 
gyermek észbeli tehetségei igen gyengék. A dadogást és hebegést 
gyógyító kurzusoknak fontossága ezen szempontból felette nagy, 
hasonlókép felette fontos, hogy a rossz látás vagy hallás által 
gyakorolt befolyás számba vétessék. Ezen okból felette fontosnak 
tartom, hogy e tekintetben a bizottságnak tagját képező orvos 
alaposan megvizsgálja a gyermeket. Feleslegesnek tartom meg
említeni, hogy az első pont alá soroltakra nézve ugyanily figyel
met, alapos megvizsgálást és utána-kérdezösködést a gyermek 
szülőinél vagy orvosánál, a ki előzetesen orvosolta, kell fordítani. 
A  braunschweigi bizottságban egy Sanitätsrath vett részt, láttam 
is a megjegyzéseket, miket minden egyes gyermekre nézve tett 
azoknak fejlapjára, de mondhatom, hogy eljárásával korántsem 
vagyok megelégedve. A vizsgálat igen felületes lehet, mert leg
többször a «Zähne normal» vagy «fehlerhaft» kifejezésre bukkan
tam. Készemről nélkülözhetetlennek tartom, hogy az ily gyerme
kek látó- és hallóképessége, testi egészsége minden egyes esetben a 
legpontosabban megvizsgáltassák, hiszen a gyengetehetségű diag- 
nosist jelenleg csakis kizárás utján vagyunk képesek megtenni.

Ezen körülmény annak hangsúlyozására késztet, hogy az 
iskola és a gyermekek szempontjából mily rendkívüli fontossággal 
bír azoknak megvizsgálása, a kik kellő előmenetelt tanúsítani nem 
képesek. Hányszor lehetne ily szegény gyermeken segíteni, ha 
szakképzett iskolaorvosok állanának az iskola szolgálatában ? eddig 
várni, míg a szülők maguktól reájönnek, vagy addig, míg a gyenge- 
tehetségüeket megvizsgáló bizottság elé kerül, még sem járja. Hát 
a hol nincsenek külön iskolák a gyengetehetségüek számára, vagy 
a hol a vizsgálat ezen bizottság részéről sem történik kellő alapos
sággal? Igazságos-e, hogy az ilyen gyermek éveket vesztegeljen és 
veszítsen ? Mert ha kiderül az alaposan eljáró bizottság előtt, hogy 
a két éven át iskolába hiába járt tanuló valamely fenti hibában 
szenved, akkor még nem dönthető el, vájjon ezen hiba vagy pedig 
a gyengébb-tehetség oka annak, hogy az előző két év alatt a kellő 
előmenetelt nem tanúsíthatta. A bizottság álláspontja ilyenkor 
kényes és bizony megeshetik, hogy hibásan dönt, de az ő részéről
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az a kérdés, vájjon a gyermek még egy harmadik évet töltsön az 
első osztály padjaiban, látásának, hallásának, dadogásának meg
felelő kezeléséről gondoskodva, vagy pedig a gyengetehetségiiek 
közé azonnal sorozható. Ezen Scylla és Charybdis között a bizott
ság azon tagjának nézete mérvadó, a ki a külön-iskolát vezeti, a 
ki tehát ilyen gyermekek körül kellő tapasztalatokkal rendelkezik. 
Általános nézetként felhozhatom, hogy kellően kiképzett és jártas 
orvosok közreműködésére nagy súlyt fektetnek, de jelenleg — 
mondják a gyengetehetségüek iskoláinak vezetői — ők e tekintet
ben tapasztaltabbak, mint az orvosok.

Nem valók végül az ilyen iskolába az olyan gyermekek, a kik
nek előmenetele a lakóhely gyakori változtatása, a szülők mostoha 
életkörülményei miatt lehetetlen. Ismeretes, hogy Németország
ban, azt hiszem, minálunk is, mily sok gyermek kénytelen minden
napi kenyerét keresni. Az a gyermek, a ki fáradt testtel jő az isko
lába, hiába akar, nem képes ügyelni, bármily érdekesen tud a 
tanító tanítani. Ezekre vonatkozólag is csak azt mondhatom, mint 
fentebb azokra, a kik valamely szervi hiba miatt nem képesek ki
elégítően tanulni : nem szabad várni, míg két hosszú esztendő el
telt, hanem legkésőbb már az első esztendő után vizsgálni kell az 
iskolaszéknek, mi az oka a hátramaradásnak és ha a szülők mos
toha kereseti viszonyai, úgy azon segíteni. E tekintetben a szegény 
tanulóknak részeltetése meleg ebédben korántsem elég, ilyennek 
adása a feladatot körülöttük még nem merítette ki.

Grote még egy negyedik okból sem óhajtja a tanulót a 
gyengetehetségüek közé felvenni : akkor, ha az csak egyes tárgyak
ban marad el, ezek előírt anyagának elsajátítására nem bír kellő 
képességgel. Az úgynevezett technikus tárgyak azonban, így rajz, 
szépírás, ének, torna, figyelmen kívül maradnak. Legtöbbször a 
számolásban maradnak el egyes, különösen leány-gyermekek, de 
ezen, ha egyébként kellőkép fejlettek, tüzetes gyakorlással a szor
galmas tanító rövidebb-hosszabb idő alatt segíthet. Grote néze
tével teljesen egyetértek, habár az ilyen gyermekre is kellő fel
ügyeletet kell gyakorolni, esetleg azon tárgyra nézve, melyben 
előhaladni nem képes, külön tanításra utasítani.

Kielhorn, a braunschweigi iskola vezetője, az 1899 apr. hó
4. és 5-én akasseli kongresszuson tartott előadásában : « A gyenge
tehetségüek iskolájának szervezetéről» még néhány más okból is 
távol akar tartani szerinte nem oda való elemeket. Hogy epileptikus
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gyermekek, a kik sokszor elmegyöngék, nem oda valók, ha görcsös 
rohamaik sűrűén fellépnek és így a tanítást zavarják, bizonyára 
mindenki el fogja ismerni, hiszen ily beteg gyermek egyáltalában 
nem való az iskolába. Kifogásolható azonban azon kívánsága, hogy 
az erkölcsileg sülyedt gyermekek az ilyen iskola jótéteményéből 
kizárassanak. Kn abban, hogy az ilyen gyermek a népiskolába két 
éven át tartó járása alatt erkölcsileg rosszúl viselte magát, még 
nem találok kellő indokot a külön iskolából való kizárásra. Ott, a 
hol 60—70 tanuló van egy tanító keze alatt, a figyelem nem lehet 
oly beható, mint ott, a hol — így a gyengetehetségüek osztályá
ban — csak 15—20—25 gyermek van. Azután, nem lehetséges, 
hogy a gyermek épen azért sülyedt erkölcseiben, mert gyenge, 
vagy semmi előmenetele miatt a tanító vele tovább nem törődött 
és tanulótársai csúfolódásainak czéltáblául szolgált mindig? A tét
lenség és kínzás az erkölcsi sülyedést nagyon is képesek előmozdí
tani. Ha azonban ezen erkölcsi sülyedés a külön-iskolában való 
iskoláztatás alatt is megmarad, az ily gyermek eltávolíttatása ellen 
semmi kifogásom nincs, de módot, alkalmat kell adni az ily gyer
mek megjavítására és csak akkor adható valamilyen kényszerisko
lába, ha a törekvés erre sikertelennek bizonyult.

Kielhom  még azon gyermekek felvételéről sem akar tudni, a 
kiknek gyengeelméjüségejnagyobb fokú, vagy a kik határozottan 
idióták, sőt az ilyen gyermekek kizárását az első sorba helyezi. 
Ezen nézetet nyilvánvalóan azon félelem sugallta, hogy külön
ben a gyengetehetségüek iskolája képezhetetlen, vagy csak igen 
nehezen képezhető elemeket, mint állandó nehezéket lenne kény
telen hordani és így azoknak előmenetele, kiknek az iskola tulaj
donképen való, tetemesen meglassítva lesz. Hogy az az iskola jó 
hírnevének nem hasznos, kétségtelen. Én azonban nem zárkóz- 
hatom el a szülők azon kívánságától, hogy azon esetre, ha ilyen 
szerencsétlen gyermekük van, az 1/з— 1 éven keresztül ezen hely
beli iskolába járjon és csak akkor adassék idióta intézetbe, ha 
meggyőződtek, hogy gyermekük a gyengetehetségüek iskolájában 
sem tud semmi előmenetelt tanúsítani. Ezen nézetemmel meg
egyezik az általános gyakorlat; legalább minden gyengetehetségü 
osztályban láttam egy-két határozott idiótát, vagy felette gyenge
elméjű gyermeket.

Mindezek alapján azt mondhatjuk : A gyengetehetségüek 
iskolája az olyan tanköteles gyermekeknek való, kik a rendes nép
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iskola egy osztályát egyedül gyengébb tehetségük miatt nem tud
ták végezni. Felvételük felett alapos vizsgálat alapján bizottság 
dönt, melynek tagjai a tanügyi hatóság megbízottja, iskolaorvos és a 
gyengetebetségüek iskolájának vezetője ; az osztálytanító javaslatba 
hozza az oda való gyermekeket. A gyengetehetségű gyermek ezen 
iskolából a tankötelezettség befejezte előtt csak azon esetben 
bocsájtható el, ha kiderül, hogy gyengeelméjűsége, erkölcsi álla
pota, stb. miatt az iskola által kitűzött czél el nem érhető. E tekin
tetben is bizottság dönt.

Szükségtelen mondanom, hogy azon esetre, ha netalán egy 
ilyen gyengetehetségű gyermek észbeli fejlődése gyorsabb tempót 
követne, vagy ha rendes képességűnek bizonyulna, tehát tévedés 
folytán került volna a gyengetehetségüek iskolájába, az illető vissza
helyezése hivatalból eszközlendő (Zürichben 1891- 95-ig 53 gyer
mek közöl 11-et helyeztek vissza a népiskolába) és a vizsgálat meg
indítandó, hogy mikép történhetett meg ilyen tévedés. Készemről a 
legszigorúbb eljárásnak vagyok barátja, mert minden hibáért, a mi 
az ember végességéből keletkezik, egy szegén}7 gyermek és egy 
egészséges intézmény szenved.

Ezen iskoláztatás czéljául azt, hogy a gyengetehetségű 
tanulóval lehetőleg sok ismeretet alaposan elsajátíttasson, kitűzni 
nem lehet. A tananyag ennek következtében nem lehet szigorúan 
előírt. Fődolog, hogy a mit az ily gyermek tanul, azt meg is tanulja 
és felette hibás lenne, felig meddig elsajátított ismeretekkel tűl- 
tömni. így, egy ily iskola felsőbb osztályaiban a nagy egyszeregyet 
gyakorolták ; habár a feleletek meglehetősek voltak, a gyermekek 
feleleteiből kiérezni lehetett, hogy bizony ingó talajon mozognak. 
Szigorúan előírni tehát, hogy mi a tananyag, nem lehetséges. 
Fisler, a zürichi iskola vezetője, egyre hangoztatja, hogy a sablon 
ezen iskolák megölője. Míg a rendes népiskola az átlagos észtehet- 
ségüeknek rendezi és osztja be tananyagát, a kik ezzel könnyen 
megbirkózhatnak (látjuk, hogy 3—4 heti szorgalmi időnek elvesz
tése nem árt feltűnően), addig a külön-iskola növendékeinek ész
tehetségét ad maximum kénytelen igénybe venni, hogy egyáltalá
ban valamire mehessen. A növendéksereg, a formálandó anyag 
azonban korántsem egyforma: a leggyengébb anyagot, a legnehe
zebben kiképezhetöt Leipzigben és Zürichben láttam. Valóban sok 
gyermek már nagyon közel áll az imbecillitáshoz. De még ugyan
azon városban sem egyforma az anyag, évről-évre változik és

m
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ennek folytán egyes osztályokkal találkozhatni, mint én például 
Magdeburgban, melynek tanulói alig voltak képesek valamivel több 
tudományt magukba szívni, mint az utána következőéi ; a különb
ség a két évfolyam között korántsem felelt meg az esztendői tan
anyagnak. De ugyanazon osztályba járó gyermekek előremenetele 
is igen változó ; van olyan, a ki két esztendeig kénytelen egy osz
tályban maradni, míg más egy évnél rövidebb idő alatt kerül a 
felsőbb osztályba, sőt nem egy olyan is van, a ki később a ren
des iskolába visszamehet : fentebb említettem, hogy Zürichben 
öt év alatt 53 gyermek közöl 11-et a rendes népiskolába vissza
helyeztek. Végül még azt is kell hangsúlyoznom, hogy egy és 
ugyanazon gyermek fogékonysága a különböző tantárgyak iránt 
nem egyforma, legtöbbször, ha van eltérés e tekintetben, a szám
tanban gyengébbek, vagy a szemléleti oktatásban. Azért ezen meg
felelő tanórák alatt az ilyen gyermekeket az alsóbb osztályokba 
küldik, azaz kicserélik : különösen a híres leipzigi iskolában gya
korolják ezen eljárást.

Ha fix tantervet nem is lehet megállapítani, mégis a legtöbb 
helyen négy elemi iskola tananyagának elsajátítását tűzik ki czé- 
lul, akként okoskodva, hogy az a gyermek, a ki két év alatt nem 
képes egy elemi osztályt elvégezni, a mikor kétszer ugyanazt 
hallja, talán képes lesz ezt az anyagot ugyancsak két év alatt el
végezni, ha egyszerre sokkal kisebb adagokban kapja. Az ilyen 
szellemi gyengére nézve egyáltalában nem közömbös, milyen rész
letekben kapja a tudományt ; mentői kisebbekben, annál jobban 
tudja gyenge gondolkodó képességével fölfogni és fejletlen emlé
kező tehetségével megtartani. Ha egy hegyre felmegyünk, mennyi
vel több erőkifejtésbe kerül a meredekebb útnak követése, mint a 
lejtősebbé ? Igaz, hogy első esetben sokkal hamarább érünk czélt. 
A gyengetehetségü tanuló számára a haladás útját az ismeretek 
magasságára nagyon is lankássá kell tenni, ha egyáltalában azt 
akarjuk, hogy a tanító segítségével némi magasságra tudjon fel
kapaszkodni.

Még más tényezők is szerepelnek, melyek ezen czél elérheté
sét előmozdíthatják : a kis osztályok ; habár e tekintetben is rend
kívül változó viszonyokra akadhatni. Wintermann statisztikája 
szerint legkevesebb tanuló volt a leipzigi külön-iskola egy osztá
lyában : vagy 15 tanuló, Lübeck átlag 16, Kassel 16, Dresden 
17, Plauen 19, Hamburg 20, Frankfurt 20, Breslau 20, Hanno-

3M agyar Padagogia. IX. 1.
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ver 21, Bremen 22, Nürnberg, Elberfeld, Charlottenburg 24, Magde
burg 25, Köln 27, Düsseldorf 30, Braunschweig 31, Aachen 33. 
A berlini osztályokban, melyek ezen kimutatásban még nem szere
pelnek, az előírás szerint legkevesebb tanuló volna 12, de magam 
számláltam 16—18-at, sőt 19 is lett volna, ha betegség miatt 
egyik másik el nem maradt volna. Wintermann 18 tanulót teljesen 
elegendőnek tart egy osztály számára. Azt hiszem, a szám ilyen 
fixálása felette bajos, részben az adminisztráczió, részint a tanuló 
anyag szempontjából ; nyilvánvaló : mentői gyengébb-tehetségüek 
kerülnek össze, annál kisebb osztályokat kell alkotni, hogy a 
tanító velük ugyanazon tananyagot elsajátíthassa. Készemről a 
számot 15—20-ban vagyok hajlandó megállapítani. A zürichi iskola 
vezetője egy osztályából hármat csinált akként, hogy az első cso
portot 7 órára, a másodikat 8-ra, a harmadikat 9-re rendelte be; 
minthogy mindegyik csoport két órán át tartózkodott az osz
tályban, ezen rendelkezés folytán az első és utolsó órában a 
tanuló-csapat Vs-ával, a két középső órában pedig annak 2/3-ával 
volt elfoglalva.

Itt tartom helyén megemlíteni, hogy az osztályok alakításá
nál a nemre egyáltalában nincsen tekintettel, mert a távolság és 
a több fokozat felállítása már is igen nagy akadályokat képvisel
nek. S csak ha ezeket sikerül legyőzni, lehetne a tanulók nem 
szerinti elválasztására gondolni. Baj ebből a körülményből eddig 
nem származott. Nem is tudok külön-iskolát, magam egyet sem 
láttam, hol nem szerint választották volna el a tanulókat.

Juba A d o l f .
(Vége következik.)

NYÁRI FRANCZIA TANFOLYAM A G EN FI 
EGYETEMEN.

(c o u r s  d e  v a c a n c e s  d e  f r a n ç a is  m o d e r n e .)

A sok nyári cursus közül, melyeket a külföldi egyetemek ez év
ben rendeztek, nálunk — tudtommal — csak e folyóirat olvasói szerez
tek tudomást a genfin kívül még a Grenoble-ban és a Lausanneban 
rendezendő tanfolyamokról, azt is csak a kivonatosan közölt programmból
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s ez utón tán legtöbben mint magam is — csak augusztus végén, mint
hogy a junius-juliusi füzetet az évvégi izgatott napokban bizony kevesen 
lapozgatják. A németországi cursusokról meg épen semmit sem tudunk ; 
pedig voltak ott is.*

Három heti utazás után, nagy kerülővel, julius 18-án Genfbe érvén, 
ott tudtam meg, hogy ép aznap nyitották meg a franczia tanfolyamot.** 
Nem sokat gondolkodtam s másnap én is jelentkeztem, bár több kedve
zőtlen ítéletet is hallottam e cursusokról. Ez Ítéletek, mint előre gon
doltam, alaptalanoknak bizonyultak, s mire a várostól és a jobb isme
rősöktől búcsút kellett vennem, szinte sajnáltam, hogy már vége van a 
szünetnek. A chablonszerű utazásnak s az idegen helyen való hosszabb 
tartózkodásnak ilyféle tanfolyam rendes munkája oly belső tartalmat ád, 
hogy az ember határozottan nagy nyereséggel tér haza. Sokat hallunk, 
tapasztalunk magán a tanfolyamon, de ennek a révén a tartózkodás más 
tekintetben is sokkal érdekesebb, tanulságosabb lesz, mint különben.

Sajnálatomnak kell azonban kifejezést adnom, hogy a tanfolyam 
programmját, melyet a genfi egyetem minden ország minisztériumának 
még márcziusban megküldött, nálunk hivatalosan nem publikálták, s 
így azok is, a kik tőlünk egyenesen a tanfolyamra mentek, csak az utolsó 
pillanatban határozhatták el magokat ez útra ; pedig szerettek volna 
némi előzetes tájékozást is szerezni.

Az 1892 óta évenként rendezett genfi tanfolyamnak az idén is 
Mr. Bemard Bouvier egyetemi tanár volt a vezetője s igazán lelke, a 
kinek vonzó előadásait mindig a legfeszültebb figyelemmel hallgattuk. 
Kartársai közt is oly kedvelt egyéniség, hogy elnézik neki, ha óráit néha 
egy féllel is megpótolja s megváratja őket.

Az egyes előadások a következők voltak: Littérature contempo
raine. Itt az igazgató 12 órában végig vezette hallgatóit a modern 
franczia drámán, kezdve a romantikusokon s azok főképviselőjén Victor 
Hugón ; majd áttért a naturalistikus irány íróira (Dumas fils, Augier) s 
végül eljutott a mai drámai irányhoz, melyet historikusnak nevez, 
mások szerint théâtre d’idées, melynek főképviselője Lemaître. Külö
nösen élvezetes volt V. Hugó és ifj. Dumas jelentőségének és rendszerek
nek a’fejtegetése.

* A «Maître Phonétique» melléklet gyanánt közölte a marburgi 
német, franczia és angol s az edinburgi angol szüneti tanfolyam teljes 
programmját.

** Az egyetemen tüzeset folytán javítási munkálatok folytak, s 
azért ez idén a conservatoire de musique termeit használta a tanfolyam, a 
hol a kezdődő beírások miatt aug. 31. helyett már aug. У6-án be kellett 
azt fejezni.

3*
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Hat órában tárgyalta ugyané tanár a classikus franczia irodalom
ból Racine tragédiáit (Andromaque, Britannicus, Phèdre, Athalie). 
Britannicusszal kapcsolatban elég részletesen szó volt a történeti tragédiá
ról, miközben Lessingnek a Hamburgische Dramaturgie-ban kifejtett 
elméletét bonczolta Bouvier.

Lecture analytique czímmel XIX. századi elbeszélőkből és kritiku
sokból vett szemelvényeket fejtegettünk történeti és philosophiai szem
pontból heti egy órán. Mindig voltak jelentkezők, kik egymás fejtegetését 
kiegészítették, javították ; mindenki hozzászólhatott ; végűi az igaz
gató foglalta össze a mondottakat s tette hozzá, a mit még fontosnak 
tartott.

Ugyancsak Bouvier igazgatónk vezetése alatt folytak az Exercices 
de rhétorique et de discussion, a melyekben kisebb prózai vagy verses 
darabokat kellett tartalmilag és alakilag fejtegetni, úgy a hogy felsőbb 
osztályú növendékeink értelmi fejlettsége megkívánja.

M. Henri Mercier, a Collège de Genève tanára s egyetemi magán
tanár két előadást tartott heti egy-egy órában. Az Institutions et moeurs 
en pays de langue française a következő tárgyakat ölelte fel: 1. Les 
salons. 2. Les théâtres. 3. Les académies. 4. L’instruction publique.
5. Les journaux. 6. Physionomie de la province. Ezekben mind a 
XIX. század elején talált állapotokat tüntette fel a kellő történeti vissza
pillantással. A Psychologie et pédagogie appliquées czímű conferen- 
tiákon a hallgatók olvasták fel e körbe tartozó dolgozataikat. Egy 
osztrák kollegánk (Matuszek, Bielitzből) előadásához igen érdekes vita 
fűződött a kezdő nyelvtanítás direct és indirect módszeréről.

A stilisztika és általában a nyelvhasználat kérdéseit tárgyalta 
M. Charles Bally, egyetemi magántanár, német, illetőleg angol szövegek
nek francziára való fordítása alapján heti két órán. Ezek az órák külö
nösen tanulságosak voltak, mert a mai társalgási nyelv egyes finomságai 
s kétes esetei jöttek szóba, a melyekre nézve az ember hiába fordul akár
milyen bő szótárhoz.

Kevesebb reális haszonnal járt M. Louis Zbindennek a college 
tanárának 6 órás előadása a XY1I. és XVIII. századi írók syntaxisáról. 
Annál érdekesebbek s tanulságosabbak voltak azonban azok az órák 
(Diction et prononciation), melyeket hetenkint kétszer M. Georges Thu- 
dichum tartott, és pedig az egyik órán a hangok képzését s azoknak mi
kénti tanítását adta elő, miközben kórusban folyt a hangok és szótagok 
gyakorlása ; a másik óra pedig olvasási gyakorlatnak volt szánva a 
résztvevők jelentkezése szerint. Az olvasandó szöveget többnyire phone- 
tikus átírásban adtuk be a tanárnak. A régibb német-franczia nyelv
könyvek kiejtési jelzéseit meg szoktuk mosolyogni ; s én azt képzeltem, 
hogy a német tanár e jelzések daczára is elég tisztességes kiejtésre
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tanítja az ő növendékeit. Azonban elszörnyűködtem a legtöbb német 
collegának a kiejtésén ; ekkora fogyatékosságot nem vártam ; még a 
fiatalok közt is akadt akárhány, a ki az orrhangokat olyan tisztán ejtette 
ng-nek, mintha Ploetz nem kiesi, hanem az n-nél sokkal nagyobb g 
betűt írt volna az orrhangok jelzésénél az n után. A hangok felosztására 
s methodikus gyakorlására Thudichum igen ügyesen szerkesztett táblákat 
használ, nemcsak e tanfolyamban, hanem a saját «nemzetközi nevelő- 
intézetében» is, amilyenek nálunk, ha általánosabbá válnék a phonetikus 
alapon s olvasáson induló kezdő tanítás, szintén haszonnal volnának 
alkalmazhatók. Ebben a collegiumban a programm a hallgatóknak nem
zetiség szerinti szétosztását ígérte ; ez azonban elmaradt s a résztvevők 
nagy száma folytán a tanár csak a legfeltűnőbb hibákra szorítkozhatott ; 
az olvasáshoz pedig nem is jutott mindegyikünk.

Ezen rendes órákon (heti 12) kívül több rendkívüli közt is válogat
hatott az idegen. Leghasznosabbak voltak a Társalgási gyakorlatok 
10—12-es csoportokban egy tanár vezetése alatt hetenkint kétszer. Én 
oly szerencsés voltam, hogy M. Favre csoportjába jutottam, a ki a ki
tűzött esti másfél óra helyett többnyire egész délutáni kirándulásokat 
tartott velünk. Ezek voltak genfi tartózkodásunknak egyszersmind leg
kellemesebb délutánjai, a mennyiben többnyire velünk volt Madame 
Eavre és fiatal húga is.

Rendkívüli, sorozatos előadásokat tartottak még (díj nélkül) : 
Charles Seitz, egyetemi tanár : Les principaux historiens français de la 
Révolution. I. Mignet. II. Michelet. III. Thiers. IV. Taine. Tartalmilag 
igen értékes előadások. Eugène Pitard három előadást tartott e czím- 
mel : Le sol et les races de la France. Ethnologie de la population 
française. Edouard Hod : J. J. Rousseau ; sa vie et ses œuvres. Paul 
Brunet, a conservatoire-ban a szavalás tanítója, négy kiválóbb drámát 
recitált. Végül a jelentkezők még heti két órán az énekben is gyakorol
hatták magokat vegyes karban.

Szellemi táplálékban tehát, a mint a közölt részletezésből látszik 
épen nem volt hiány ; sőt egyet-mást el is kellett hagyni, ha az ember 
a városon kívül is szét akart nézni. Erről különben hivatalosan is gon
doskodtak, a mennyiben a szombat délelőtt szabad volt, s délután az 
egész tanfolyam számára közös kirándulásokat rendezett fáradhatatlan 
igazgatónk Bouvier úr. Közösen látogattuk meg egyebek közt Voltaire 
kastélyát és szobrát Ferneyben, Madame Staël kastélyát Coppetben, s 
együtt voltunk egy délután vendégei Thudichum tanár családjának, a 
hol az apa és fiú által vezetett, már fentebb említett nemzetközi nevelő- 
intézetet látogattuk meg, mely egészen szabad helyen, fél órányira a 
várostól, óriási parkban 100 növendék számára épült, s a világ minden 
részéből kapja növendékeit. Ezek nagy része távol lévén, a sok idegen
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professzor s kisasszony vigadott helyettük a nagy kertben ; még zsák
futást s tánczot is rendezett a házi úr a fiatalabbjának.

A tanfolyam évről-évre látogatottabb ; e nyáron 195-en voltunk 
és pedig 122 férfi és 73 nő, három csoportba osztva; csak a tisztán fel
olvasás- vagy előadásszerű órákat hallgattuk közösen. A legtöbben ter
mészetesen németek voltak, de Európa minden államának akadt kép
viselője ; még amerikaiak is voltak ketten. Magyarországból négy taní
tónő volt s egy egyetemi hallgató Dáljáról, a ki azonban Ausztriát dik
tálta be hazájának. Tán többen is kerültek volna, ha kellő időben tudo
mást vettünk volna a tanfolyamról. Jövőre mindenesetre kívánatos, 
hogy a nagym. vallás- és közokt. minisztérium a beküldött hirdetéseket 
ne tegye ad acta, hanem publikálja kellő időben ; az érdekeltek nagyon 
meg fogják köszönni.

A tanfolyam díja 40 frank volt ; a társalgási gyakorlatokért még 
6 frankot, a drámai felolvasásokért még 4 frankot fizettek a jelentkezők..

A rendes hat heti tanfolyam mellett egészen a múlt évig rendezett 
második, háromheti tanfolyam ezután elmarad ; már ez évben sem 
volt, mert a vezetőség цет látott ennyi idő alatt számbavehető ered
ményt. Ennek odahaza való publikálására az igazgatóság felkérte az 
összes résztvevőket.

Végül, a mi a genfi életet illeti, bár elég ismeretesek ily világjárta 
város viszonyai, megemlítem azt, hogy hosszabb tartózkodás esetén az 
ember pensiót keres magánháznál, a mi ugyan a legritkább esetben 
családi jellegű, a mennyiben ez az illető szállás- és kosztadóknak rendes 
keresete, de olcsóbb s az ember könnyebben társul, mint szállóban. Havi 
100—150 frankért szerény követelményeknek megfelelő lakást és ellátást 
kap az ember. Újabban városi patronatus alakult külföldi diákok útba
igazítására, a mi nagyon meg fogja könnyíteni a nagy számban oda
tóduló egyetemi fiatalság helyzetét ily külső tekintetben.

Mondhatom, nagyon örülök, hogy e tanfolyamnak tagja lettem, 
mert sok derék pályatárssal ismerkedtem meg, és sok irányban új impul- 
sust nyertem. Nekünk magyaroknak meg kellene ragadni minden alkal
mat, hogy külföldi tanárokkal érintkezzünk; mert igazán lesújtó az a 
tudatlanság, melyben ott a mi viszonyainkat illetőleg még a tanultak 
is leledzenek. Az egyik csodálkozik azon, hogy külön magyar levélbélyeg 
van, a másik meg van győződve, hogy a magyar nyelv legközelebbi 
rokona a muszkának ; megint másik sohasem hallotta, hogy a magyar 
nyelvnek irodalma is van, pedig irodalmat tanít odahaza s csak nagy 
nehezen emlékszik valami Jókai-fordításra a Eeclam-ban. Egy amerikai 
professzor azonban igen alapos készültséget tanúsított hazánk újabb 
történetében. — Gyakori érintkezés ezen is segítene idővel !
, Debreczen. Hobvay Róbert..
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AZ OSZTRÁK U J É R E T T S É G I SZABÁLYZAT 
A REÁLISKOLÁK SZÁMÁRA.

Az osztrák vallás- és közoktatásügyi miniszter 1899. évi ápr. 7-ről 
kelt 9453. számú rendeletével új érettségi vizsgálati szabályokat bocsá
tott ki, melyek e folyó (1899/900.) tanév végén fognak életbe lépni. 
E szabályzatok azon pontjaira óhajtok itt reflektálni, melyek némi 
újítást tartalmaznak, s a mi szabályzatunk rendelkezéseitől eltérést mu
tatnak.

A két első szakasz után, mely az érettségi vizsgálatok tartására fel
jogosított intézeteket sorolja fed, a szabályzat áttér a jelentkezés idejére 
és azt rendeli (3. §.), hogy a VII. oszt. tanulóknak -— tudvalevőleg az 
osztrák főreáliskolák csak hét osztályúak — három hónappal a második 
félév lefolyása előtt az igazgatóhoz intézett folyamodvány útján kell 
jelentkezniük, a folyamodványt a szülőnek vagy helyettesének alá kell 
írnia, s mellékelni kell tanulmányaikról szóló bizonyítványaikat. — 
A jelentkezés után a tanári kar határoz az érettségi vizsgálatra bocsá
tásról.

Nálunk a jelentkezés ideje április 15-ike, tehát csak 1 Va hónap az 
írásbeli érettségi vizsgálat ideje előtt. Ez az idő sokkal helyesebb, mert 
a tanári kar könnyebben határozhat az illető tanulóknak az érettségi 
vizsgálatra bocsátásáról.

Az érettségi vizsgálat, ép úgy mint nálunk, két részből áll ú. m. 
írásbeli- és szóbeliből.

A német tannyelvű reáliskolákban az Írásbeli dolgozatok száma hat 
(nálunk csak négy) — még pedig készítendő : 1. egy dolgozat a tanítás 
nyelvén, 2. egy fordítás francziából német nyelvre (Tirolban az olaszból 
németre), 3. egy fordítás németből francziára (Tirolban olaszra), 4. fordí
tás angolból (Karinthiában olaszból, Tirolban francziából) németre, 
(Morvaországban szabad dolgozat cseh nyelven), 5. mathematikai dolgo
zat, 6. ábrázoló geometriai dolgozat.

Az ábrázoló geometriának az érettségi vizsgálat tárgyai közé föl
vételét feleslegesnek tartjuk, hisz voltak szakférfiak, főkóp nálunk, kik e 
tárgy megszorítását sőt a középiskolákból teljes kiküszöbölését is indít
ványozták.

Az előadás nyelvéből feladott tételt a vizsgálat gondolatköréből 
kell meríteni és a tanulók általános képességéhez kell mérni. E thémá- 
nak nem szabad olyannak lenni, mely az iskolában már feldolgoztatott 
volna, olyannak sem szabad lennie, mely ilyen dolgozattal némi össze
függésben volna.
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A fordításra föladott részek az osztályban tárgyalt írók műveiből 
merítendők, de magok a részletek az iskolában nem fordíttattak.

A mathematikából és ábrázoló geometriából választott tételek 
inkább főbb tantételek összefüggő átgyakorlásában és azok általános 
gyakorlati esetekre vonatkozó alkalmazásából álljanak.

Az Írásbelieknél csak a logarithmus-táblák használata van megen
gedve (nálunk még a fordításoknál a szótárak is). Az osztrák intézetek
nél a fordítási szöveghez az Írásbeli feladványt benyújtó szaktanár ma
gyarázatokat és megjegyzéseket fűz, melyeket a tanügyi felügyelő (Lan- 
desschulinspector) helyben hagy, vagy visszautasít.

Nálunk a szótárak használata inkább megfelel a czélnak.
Egy és ugyanazon teremben húsz vizsgálónál többnek nem szabad 

dolgoznia (10. §.) A terem elhagyása csak a legsürgősebb esetben enged
hető meg. A tanuló dolgozatának bevégzése után a tisztázatot, fogal
mazványt, esetleges gyorsírászati vázlatokat, a föladott fordítás szövegét, 
esetleg többi följegyzéseit és mellékszámításait is tartozik beadni és a 
termet elhagyni.

Nálunk csak tizenöt jelölt dolgozhatik egy teremben, a mi helye
sebb, mert ennyi tanuló ellenőrzése pontosabb lehet.

A 11. §. azt rendeli, hogy ha egy tanulót az írásbeli dolgozatok 
megfejtésénél csempészeten érnek, az a teremből kiutasítandó és az ösz- 
szes feladványokat újra kell kidolgoznia, érettségi bizonyítványába 
pedig e megjegyzés írandó : Az 1899. érettségi utasítás 11. §-a értelmé
ben az írásbeli érettségi vizsgálatot ismételnie kellett. »

A mi érettségi szabályzataink ily megjegyzést nem ismernek, 
nagyon szigorúnak is tartjuk az ifjúi könnyelműségből származó tény 
ilynemű megbélyegzését.

Ha az Írásbeli dolgozatok közül négy nem teljesen kielégítő vagy 
elégtelen, az illető tanuló a szóbeli érettségi vizsgálattól eltiltandó.

A mi szabályzatunk már egy elégtelenre kidolgozott — t. i. ma
gyar nyelvi vagy mennyiségtani — feladvány alapján eltilt a szóbeli érett
ségi vizsgálattól. A mi szabályzatunkat e tekintetben egy kissé szigorú
nak találjuk, általában két elégtelen dolgozat után lehetne csak a tanu
lót a szóbeli érettségi vizsgálattól méltányosan visszautasítani.

A 14. §. a vizsgálat idejét állapítja meg, azt rendelvén, hogy dél
előtt 8—12 és délután 3—7 egy csoport vizsgálandó meg és a vizsgálat 
eredménye a tanulóknak minden délután nyomban kihirdetendő.

A mi szabályzatunkban nincs csoportokról szó, hanem csak annyi, 
hogy minden nap 8—9 óra jusson a vizsgálatra és ezen idő alatt tíz, leg- 
fölebb tizenkét tanuló tegyen szóbeli vizsgálatot.

Az osztrák érettségi vizsgálatok nem teljesen nyilvánosak, mint 
nálunk, a melyen a középiskolai tanulók kizárásával mindenki részt



AZ OSZTRÁK UJ ÉRETTSÉGI SZABÁLYZAT A REÁLISKOLÁK SZÁMÁRA. 41

vehet. Ausztriában csak a városi és hatósági megbízottak, valamint az 
oly testületek képviselői vehetnek részt, melyek az illető mtézet fönn
tartásához hozzájárulnak. A szülők és az intézet volt tanítványai csak 
akkor, ha erre külön engedélyt kapnak.

A vizsgálatok nyilvánosságának ilyen megszorítását nem tartjuk 
helyesnek. Liberálisabban és minden tekintetben megnyugtatóbban a 
mi szabályzataink intézkednek, a mennyiben a teljes nyilvánosságot biz
tosítják, hisz az ily vizsgálatokon nincs semmi titkolni való, sőt a teljes 
nyilvánosság e vizsgálatok színvonalát csak emelni fogja.

A szóbeli érettségi vizsgálat tárgyai (17. §.) egy nyelv, történelem, 
mathematika, természetrajz, természettan és vegytan.

A vizsgáló bizottság elnöke a szaktanárok meghallgatása után 
megállapítja, mely nyelv képezze a szóbeli vizsgálat tárgyát. A többi 
(két) nyelvből és ábrázoló geometriából csak akkor utasítandó a tanuló 
szóbeli vizsgálatra, ha az Írásbeli dolgozat után az illető tanuló osztály
zatával a vizsgáló bizottság nincs teljesen tisztában. A magántanulók e 
tárgyakra nézve szóbeli vizsgálat letételéből nem menthetők fel. Néze
tünk szerint a vizsgálatra feladott tárgyak száma egy kissé sok. A ter
mészetrajzot például bátran ki lehetne hagyni és a többi tantárgyak 
alaposabb tudását követelni.

A 19. §. az egyes tantárgyakban a tanulók által elérendő tudás
nak mértékét a legrészletesebben megállapítja. Nálunk ily részletes uta
sítások teljesen hiányzanak, pedig ezek igen helyesek az egyöntetűség 
szempontjából ; mind a vizsgáló bizottság elnöke, mind a vizsgáló tanár, 
de maga a tanuló is tudja mihez tartani magát.

Igen érdekes a 20. §. ; mely azt tartalmazza, hogy a vizsgálatok 
alkalmával a fősúly nem a tanulók ismereteire fektetendő, mint inkább 
az elért általános képzettségre és az elme ama formális iskolázottságára, 
mely a főiskolai tudományos tanulmányok szükséges feltétele.

Ezen szakasz még különösen tiltja, hogy az érettségi vizsgálat 
esélyeknek legyen kitéve, és ezért határozottan eltiltja a thesis-húzást 
(Zettelfragen). Pedig nálunk igen sok helyen ép a thesis-húzás még 
nagyban dívik, a mi nemcsak hogy a vizsgálatot esélyektől teszi füg
gővé, de másrészt bizalmatlanságot foglal magában a vizsgáló tanár 
irányában.

Különben nálunk is az érettségi vizsgálatokra küldött miniszteri 
biztosok által tartott értekezlet a thesis-rendszer ellen nyilatkozott.

A 22. §. az érettségi bizonyítványok kiállításáról szól. Az érett
ségi bizonyítványok egyik nemét azok kapják, kik éretteknek nyilvánít
tatnak, míg azok, kik nem érettek, kivánatukra csak az érettségi vizsgá
lat letételéről szóló bizonyítványt kapnak, mely az érettségi vizsgálat 
letétele után «érettségi bizonyítványnyal» cseréltetik ki. Nálunk
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csak érettségi bizonyítványok állítattnak ki és a vizsgálat ismétlése 
magára a bizonyítványra vezettetik rá. Ezen intézkedés igen kelle
metlen a bukott tanulóra nézve, kinek, akárhová folyamodik, érett
ségi bizonyítványát mellékelnie kell, és így teljes életében mint bukott 
tanuló meg van bélyegezve. Sokkal helyesebb az osztrák eljárás, mely az 
érettségi vizsgálat sikeres letétele után egészen líj érettségi bizonyítványt 
állít ki, mint az különben nálunk is történik a felső kereskedelmi isko
lák érettségi bizonyítványaival.

Az érettségi vizsgálatokért lefizetendő díjakat a szabályzat 26, §-a. 
következőkép állapítja meg : A nyilvános tanuló fizet 12 koronát, a 
magántanuló ennek háromszorosát, azaz 36 koronát. A vizsgálat ismét
léséért kivétel nélkül 12 korona fizetendő, míg a fél-és egész tandíj - 
mentesek a féldíj, illetőleg az egész díj lefizetése alól fel vannak mentve. 
A díj felosztására nézve az igazgató egy részt kap, a vizsgáló tanár 
pedig annyi részt, a hány tárgyból az illető tanár kérdez.

Nálunk tudvalevőleg a díj 12 korona, a magántanulók ennek két
szeresét vagyis 24 koronát tartoznak fizetni, míg fölmentés nálunk nem 
létezik. A fölosztás a vizsgáló tanárok közt tekintet nélkül a tárgyakra 
egyenlően történik. Az igazgatót két rész illeti meg akkor, ha egyszers
mind vizsgáló is.

A díj mind Ausztriában, mind nálunk jelentékenyen csekélyebb 
a többi vizsgálatért járó díjaknál, noha az érettségi vizsgálat aránytalanul 
több fáradsággal és munkával jár. Nálunk például a felvételi vizsgálatért 
10 forint, magánvizsgálatért — a felvételi és tandíj kivételével — 
40 frt fizetendő. Sőt a kereskedelmi iskolák számára legújabban kiadott 
érettségi vizsgálati szabályzatban a díj nagyságának megállapítása, mely
6—10 frt között váltakozhatik, a tanári karra van bizva.

A díjnak olyan felosztását, hogy annyi részre osztandó, a hány a 
tantárgy, feltétlenül helyesnek tartjuk, mert főleg a nyelvészek nagyobb 
munkájokért nagyobb díjakat is megérdemelnek.

Az utolsó szakasz azt rendeli, hogy az érettségi vizsgálatot letett 
tanulók névjegyzéke az összes Ausztriában létező és érettségi vizsgá
lat tartására jogosult reáliskolákkal közlendő. Ez intézkedést felesleges
nek tartjuk, hisz a tanuló csak azon intézetnél tehet érettségit, hol 
tanulmányait befejezte, és így a visszaéléseknek eleje vétetik.

A középiskolák most életbe léptetendő tanterve után okvetetlenül 
az érettségi vizsgálatok átdolgozására kerül a sor. Az érettségi szabály
zatokat elkészítő bizottság bizonyára a reformálandók mellett, azt, a mi 
az osztrák új érettségi vizsgálati szabályzatokban jónak és qzélszerűnek 
bizonyult, a mieinkbe is föl fogja venni.

T é r i J ó zsef .
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IRODALOM.

Apáczai Cseri János pædagogial munkái. Összegyűjtötte, a latin 
beszédeket fordította, jegyzetekkel ellátta Hegedűs István. Buda
pest. Franklin-Társulat, magyar irodalmi intézet és könyvnyomda. 
1899. Ára 1 frt.

Az 1659. esztendőnek utolsó éjszakáján, testi és lelki szenvedések
től elgyötörve és összezúzva, meghalt Kolozsvárott egy férfiú, a kinél 
fájóbban a hálátlanság töviskoszorúját talán még soha senkisem viselte ; 
a kinek hazaszereteténél csak az a méltatlanság és közöny volt nagyobb, 
melylyel nemzete azt viszonozta ; a kit nemzetünk martyrjává avatnak 
azon égrekiáltó igazságtalanságok, miket a hazája javát czélzó törekvé
seiért kellett, elszenvednie ; — és a ki igyekezetének sikertelenségén 
és nemes irányzatú szándékainak félreismerése miatt kétségbe esve, 
végre is elpusztult mint szívet facsaró áldozata annak a szándékának, 
hogy nemzetét az európai culturnépek sorába felemelje.

Miután megérte, hogy tudományos életünk emelését, fejlesztését 
czélzó minden munkája, vágyása és reménye kortársai rosszakaratán 
hajótörést szenvedett ; miután munkás életének és hazafias törekvéseinek 
más eredményét, mint a szándékos félreismerést és lelketlen üldözést 
nem látta ; miután tudományát megaláztatással jutalmazták, hazaszere
tetét pedig keserűségekkel viszonozták : füstbe ment életének végére érve, 
azt a gyötrő tudatot vitte magával korai sírjába, hogy küzdelmes életé
nek árán nemcsak hogy megközelíteni nem tudta a czélt, a mely után 
sóvárgott, hanem hogy bálványozottan szeretett nemzetének még csak 
érdeklődését sem sikerült az iránt felköltenie.

Ez a férfiú, a kiről szólunk, Apáczai Csere János volt : a magyar 
tudományosság megteremtője ; nemzeti nyelvünk ápolásának tüzeslelkü 
szószólója és a magyar nemzeti oktatásnak emelkedett szellemű, nagy- 
tudományú előharczosa, ki eszméivel és irányzatával korát messze-mesz- 
sze megelőzte ; ki egy apostol lelkesedésével és elszántságával szállt síkra 
a szűkkeblűség, korlátoltság, elfogultság és kora vaskalapossága ellen ; 
kinek kitöréssel és bámulatba ejtő állhatatossággal vívott tusájában 
bőven kijutott a minden úttörőknek kijáró martyromságból; és a kinek, 
noha elbukott az egyenetlen küzdelemben, mégis sikerült jó rést ütnie, 
a scholastikának akkor még bevehetetlen fellegvárán.

Hogy Apáczai, magyar nyelven írott «Encyclopcediá»-ja után, a 
nemzeti oktatás első apostola, azt, a tagadhatatlan ténynyel szemben, 
készségesen ismeri el mindenki ; ellenben vannak, a kik a predagogia 
terén Medgyesit, Jászberényit, Porcsalmait és Keresztúryt emlegetik ő
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előtte. Azonban készséggel elismerve ezeknek, a hazai oktatásügy körül 
szerzett kétségbevonhatlan érdemeit, minden kételyen felül álló dolog, 
hogy a rendszeres psedagogiai irodalomnak, nálunk Apáczai az alap
vetője és megteremtője. Munkái évszázadokra szóló programmot foglal
nak magukban a magyar nyelvre, a nemzeti culturára és a magyar 
tudományos élet fejlesztésére nézve.

Mindezeket illetően érdekes és tanulságos olvasmányt találunk 
az, ezen czikk élén idézett munkában, melybén Hegedűs István nagy 
szeretettel gyűjtötte egybe Apáczainak pædagogiai vonatkozású munkáit : 
a magyar nyelven írottakat csekély változással, mely leginkább a mai 
helyesíráshoz való alkalmazkodásban áll ; az eredetileg latin nyelven 
Írottakat kitűnő magyar fordításban, az egészet pedig gondos utánjárás
sal készített magyarázó jegyzetekkel kísérve. Hegedűs Apáczai munkái
hoz bevezetésül találó, magvas kis essayt írt, mely valóságos kis mester- 
mű, ha eltekintünk egy-két tárgyi hibától, melyekre ismertetésem során 
még reá fogok mutatni.

Apáczai neveléstani elveinek javarészét a «Tanács»-ban találjuk 
meg, melyet Joachimus Fortius munkája nyomán dolgozott ; az iskolai 
nevelést illető utasításai pedig részint az «Encyclopaedia»-hoz írt előszó
ban, részben pedig az «Encyclopaedia» XXIX. és XXX. fejezeteiben van
nak letéve. Módszertani utasításai szintén az «Encyclopædià»-ban talál
hatók fel ; az általa tervezett és oly sovárogva óhajtott magyar nemzeti 
iskolának rendszerét részben az «Encyclopaedia», részben pedig nagy
szabású, eszmékben gazdag két beszéde őrzi ; a magyar egyetem, vagy 
mint ő nevezi «academia» felállításának terve és módozata egy, kizárólag 
ezen czélnak szentelt lelkes hangú, mély meggyőződés erejével írt külön 
tanulmányban, a Barcsai Ákos fejedelemhez intézett memorandumban 
foglaltatik.

Azon általánosan elterjedt és egyesek által még mai napig is 
körömszakadtáig védelmezett tév-tannak tarthatatlanságát, hogy Apáczai 
követője, vagy ilyen értelemben véve, épen «hű tanítványa» lett volna 
Comeniusnak, valamint annak a ténynek bebizonyítását, hogy Apáczai a 
magyar nyelvű középiskolát sürgette, külön tanulmányban óhajtván 
tárgyalni, ez alkalommal tisztán csak az előttünk fekvő munka tartal
mának rövid ismertetésére kívánok szorítkozni.

Apáczai szó alatt levő munkáinak értékét a legmesszebb menő 
részletezés, a legbehatóbb elemzés, a legrokonszenvesebb méltatás sem 
állapíthatja meg ecclatansabban, mint az a tény, hogy ezen harmadfél- 
száz év előtt írott munkák, a pædagogiai tudománynak azóta tett óriási 
előrehaladása daczára, még ma-nap is, szülőnek, tanárnak és nevelőnek 
egyaránt, buzdító és lelkesítő, de egyszersmind haszonnal és gyönyör
élvezettel járó olvasmány, mely megérdemli a bele való elmélyedést ;
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mert ezen iratok gazdag forrásai az üdvös és életrevaló nevelési és 
oktatási axiómáknak.

Nevelési és didaktikai elvei és utasításai szoros kapcsolatban, köl
csönhatásban vannak egymással, egymást kiegészítik : világos és felre- 
ismerhetlen bizonyságául annak, hogy a későbbi évszázadok alatt kifej
lődött és a pædagogiai tudománynak méltán legnagyobb vívmánya 
gyanánt elismert nevelve-oktatás elve és eljárása, in nuce megvolt már 
az Apáczai rendszerében is.

Abban a korban, mikor a botot nélkülönözhetlenebb tanszernek 
tartották a térképnél vagy akár a táblánál is és a tanító vagy tanár az 
ismeretes «adfer mihi baculum, spongiam et cretam» mondással köszön
tött be osztályába, Apáczai inti a tanítókat, hogy «gyengédekhez illendő 
fenyítékben tartsák a gyermekeket és ha lehet, édesgessék inkább, mint 
fenyegessék és verjék. Az erkölcsteleneket, ha meg is fedik, de módjá
val való fenyítékkel, és a vétekre való alkalmatosságot pedig lehetőleg 
előre elhárítsák. » — Abban az időben, mikor a tanulás valóságos gyöt
relem volt a tanulókra, Apáczai a reformátor bátorságával és lelkesedésé
vel lép fel és szilárd meggyőződéssel tántoríthatlanul és csüggedést nem 
ismerve küzd, hogy felszabadítsa az ifjúságot az áldatlan emlékezeti lim
lom és üres szóhalmaz lenyűgöző sallangjától és hogy az emlékezet puszta 
gépies munkájának helyébe világos és következetes gondolkodást ültessen. 
Sürgeti a testi nevelést is ; lelkesen és lelkesítőén szól a gyakorlati irá
nyú tanítás eszméjének keresztülvitele mellett ; ajánlja a tanítóknak, 
mint leghatliatósabb nevelési eszközt a szeretetet ; a nevelést a tanítástól 
elválaszthatatlannak hirdeti ; a vallás-erkölcsös nevelést, mint legfőbb 
iskolai eredményt, minden egyéb eredménynek fölébe teszi; — és az 
általános iskolázást, az állam életbevágó érdekének nyilvánítja.

Methodikai és didaktikai szempontból kiváló figyelmet érdemel 
Apáczainak az idegen nyelvek tanítására vonatkozó módszere. Minden 
törekvése oda irányul, hogy lelket öntsön, életet hozzon az akkori szá
raz tanítási módszerbe, és lelkes szószólója, hogy «a renaissance 
korában annyira imádott nyelvi rhetorikai és dialektikai hangzatos szó
lamokat meg kell elevenítni, meg kell telíteni a tárgyi tudás összes 
ismereteivel». — Hevesen kél ki a lélekölő szabálymagoltatás ellen, 
és hogy a tanulót a hosszú út, melyen az akkor szokásos módszer mellett 
az idegen nyelv ismeretére vezették, el ne kedvetlenítse, elveti a több
nyire még manap is használatban levő azon eljárást, mely nagy időn 
keresztül a betanult szókból való mondatoknak, még pedig a tanuló szó
bőségének csekélységénél fogva, nagyrészt kevés értelmű vagy legalább 
is unalmas mondatoknak szerkesztésével fárasztja a tanítványokat. 
E helyett oly eljárást ajánl, mely mulattatva tanítván, mind jobban-job- 
ban sarkalja és buzdítja a tanulót az előhaladásra : «Elébe adnék tanít
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ványaimnak — úgymond — némely új testamentombeli csínosabban 
írott darabokat, melyekben vagy történetek vagy hit dolgai foglaltatnak, 
a minémüek a Szent-Lukács evangéliuma, az apostolok cselekedetei, 
hogy abból hat vagy hét verset kiírjanak ; ezeket előttük hangosan és 
értelmesen elolvasnám és magyarra fordítanám ; azután egy vagy két 
óra múlván ugyanezen verseket velők magyarra —- és egy kis idő eltel
vén — a görög írást szemeik elől elrejtvén ismét görögre fordítat- 
nám ; de mindezekben az volna a főgondom, hogy a nyelvvel együtt a 
nyelvekben foglalt tudományokat is tanulják. Mert hány van köztetek, 
a ki sok idő alatt egyedül csak a grammatikában tanulandókat sajátí
totta el ? Pedig a míg az ifjúság nagy munkával elméjébe vési egy álta
lános grammatika minden kitételeit, melyeket Cicero maga sem tudott 
volna tökéletesen és a melyeknek egy egész életen át alig veszi egyszer 
hasznát a tanuló, és míg minden grammatikai különlegességeknek okát 
akarja adni, a mikről maga Varró is hallgatott volna : vájjon addig, a 
már említett autorokat nem lehetett-e volna mind magyarra áttenni ? 
Bizonyára ezen autorok fordítása százszor nagyobb haszonnal járna, 
mint ezen szőrszálhasogatósokkal való foglalkozás.»

Ugyanilyen irányban és szellemben kelt ki jó harmincz évvel ké
sőbben Locke is a nyelvtani szőrszálhasogatások ellen, melyeknek helyébe 
Apáczai a dolog-ismeretet, a szerzők műveinek olvasását akarta állítani ; 
még pedig oly történelmi és dologi felvilágosítások kapcsán, melyekkel 
ismét a humanista irány legkiválóbb képviselőit előzte meg.

Mutatja Apáczai nagyságát egyebek között az a körülmény is, hogy 
még napjainkban is beláthatlan távolban állunk attól az ideáltól, a 
milyennek ő a jó tanárt vagy tanítót elébünk állítja : «Sokan vannak — 
úgymond —*a kik a tudománynyal foglalatoskodván, megöregszenek, de 
azért nem alkalmatosak arra, hogy egyebeket. szóval vagy írással taní
tanának. Mert a tanítóban, hogy tisztiben hasznosan járhasson el, meg- 
kivántatik, hogy tanításához illendő életet éljen és tanítványainak jó és 
dicséretes példát adjon ; hogy elég tudós legyen ; hogy jó lelkiismerettel 
az ismereteket tanítványaival közölje ; hogy tanítványait, mint atyjok 
úgy szeresse ; hogy őket világosan, röviden és teljességesen tanítsa ; hogy 
őket Isten előtt való könyörgésében megemlítse ; hogy ne legyen aján
dékon kapdosó ; tanítványainak erkölcsüket és nyelvüket igyekezzék 
leginkább újítani; magát a különféle elmékhez jól alkalmazza. Nem 
álmos szemmel, hanem buzgóságosan kell látni akármi dologhoz is, 
kiváltképpen pedig a tanításhoz. — A tanítás módjában pedig ilyen 
módokat tartson a tanító : egy időben csak egy dolgot tanítson és azt is 
peniglen gyakran úgy, hogy addig bókét ne hagyjon neki, míg a tanít
ványok jól meg nem fogták ; csak azokat tanítsa, melyek szükségesek, 
nehogy a nem szükségeseket tanítván, a szükségeseket tanítványai ne
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tudják ; okossággal éljen tanítványaihoz, elméjükből minden unodalmat 
kivévén ; a mit egyszer tanított elkérdje tőlük ; őket gyakran egymással 
a hallott dolgokról disputáltassa ; adjon tanítványainak a pihenésre időt, 
úgy mindazáltal, hogy miatta el ne vetemedjenek ; megintse ennek 
felette őket arról is, miket kell még életükben tanulniok. »

Nehéz feladat Apáczai munkáiból egy ismertető czik szűk keretében 
szemelvényeket adni. Munkái annyira szinte túláradnak a szebbnél szebb 
gondolatok, egészséges, életre való eszmék és még ma is egyforma meg- 
szívlelést érdemlő irányelvek sokaságától, hogy szépségük és értékük sze
rint mérlegelve,'mind annyit egyenlőképen fontosnak találja az olvasó. 
Megkapó az a bámulatos éleslátás is, melylyel — a jobbágyság virágzó ko
rában — az egész nemzet általános jóllétének forrásaként, a népnek minél 
szélesebb rétegekben való iskoláztatására mutat reá. Boldognak mondja 
azokat az országokat, melyekben sok és jó iskola van és elragadtatásában 
azt írja Nagy Károlyról, hogy az iskolák iránt való roppant figyelme és 
gondossága által érdemelte meg a Nagy nevet. Noha életének legszebb 
álma, lelkének leghőbb vágya, egy magyar akadémiának (egyetemnek) 
felállítása volt, mégis — eltérően nagyképiisködő kortársaitól elébe 
teszi az alsóbb iskolák állítását a felsőbbeknek, mert —- úgymond — ezek
nek is amazok «az fundamentumok és ha valamely országban, városban 
és tartományban ilyen iskolák elegendően nincsenek, az megcsalhatat- 
lan jele annak, hogy az az ország, tartomány és város az temérdeki 
tudatlanságnak tengerébe borult bé és Isten országától is messze vagyon ».

Apáczai iskolarendszerét a mi illeti, a felső, egyetemi oktatáson 
kívül, kétféle iskolát különböztet meg : az anyai scholát és a deák scholát. 
Mivel pedig az iskola nemcsak «minden szükséges dologra és szép 
tudományokra» tanítja az ifjúságot, hanem arra is, hogy «mind szüleik
nek, mind Istennek, mind pedig hazájoknak jobban szolgálhassanak 
idejében,» ennél fogva a fejedelmek kötelességének tartja az iskolák fel
állítását és azoknak képzett, okos tanítókkal való ellátását, kiknek szá
mára, hogy a szorgalmas tanítástól valamiképpen el ne vonattassanak 
«állandó fizetést és jó privilégiumokat és elegendő jövedelmet kell 
rendelni. »

Az anyai scholát Apáczai minél nagyobb számmal és minél széle
sebb körben kívánja felállítani, még pedig faluhelyen az iskolamester 
lakása mellett; városokban pedig «imitt-amott», nehogy egy helyre 
központosíttatván, az egyes növendékek az iskolától igen távol essenek. 
Az anyai scholát azonban, a deák tanulók scholájától minden esetre 
külön kívánja fölállítani ; azért valószínűleg, hogy a kisebb tanulók a 
nagyobb diákok gyakori csínyjeinek tanúi ne lehessenek. A tanítás tár
gyait az anyai iskolában csak az anyanyelven való írásra, olvasásra és a 
vallástan tanítására szorítja, de ezt tjób tanulják meg. A deák scholákra
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nézve kettős tervezettel lép fel. Hét tanárral hét osztályúnak contemp- 
lálja ; úgy azonban, hogy az alsó osztály inkább áthidalása az elemi és 
középiskolai tanulásnak. Olyan előkészítő osztály -féle, a milyennek esz
méje igen sok kiváló tanférfiú részéről a legutóbbi középiskolai reform 
alkalmából is felmerült, de a középiskolai tanításnak megmérhetetlen 
nagy kárára, kivitelre nem jutott. A többi osztályok tanítási anyagának 
is részletes kimutatását szolgáltatja Apáczai és mivel nem igen remélheti, 
hogy az akkori viszonyokhoz képest kissé radicális első tervezete «az 
irigyek, éretlenek és restek» ellenállása miatt realizáltassék, ennélfogva 
egyidejűleg egy második, az érvényben levőhöz közelebb álló tervet is 
mirtat be.

A leglényegesebb és a reánk nézve legnevezetesebb újítás pedig 
ezen tervekben nem maga a rendszer, hanem az, hogy Apáczai a deák 
scliolában a hat arsnak ; u. m. a grammatikának, a rhetorikának, a logi
kának, a mathematikának, a physikának és a theologiának «derekasabb 
igéit» magyar nyelven kívánja tanítani abban a korban, mikor még az 
összes európai cultur-népek tudományát a latin nyelvnek béklyói nyűgöz
nék. Ezen tőle tervezett hétosztályú deák scholának használatára írta 
Apáczai, a korabeli tudományosság egész birodalmát felölelő «Encyclo
paedia« -ját a magyar ifjúság számára, hogy az «minden szép és hasznos 
tudományokat anyai nyelvén olvashatna».

Korszakotjelölő, tüneményszerű jelenség ez könyv a maga idejében, 
még pedig nem is csak magyar nemzeti nézőpontból, hanem mint általános 
culturtörténeti mozzanat nem kevésbbé : magyar nyelvészeti szempont
ból azonban egyenesen csodálatos, mint a hogy csodálatra méltó Apáczai- 
nak tudományos és irodalmi munkássága általában. Minden előkészítés 
nélkül, mint Minerva Jupiter fejéből úgy áll elő az ő «Encyclop£édiá»-ja. 
Egész magyarnyelvű tudományos irodalmunk egynéhány számvető 
könyvecskéből, egy-két kuruzsló munkácskából és a csízióból állott, meg 
egypár füveskönyvből. Senki sem képes még a legegyszerűbb tudományos 
dolgot is magyar nyelven előadni. De nem is akarja. Senki ilyesmire 
nem gondol. Nemcsak hogy tudományos nyelvünk, műszavaink nincsenek, 
de még az előkészületre sem gondol senki. Hiszen a latin nyelv oly szép, 
oly megszokott és mindent pótol. És ekkor egyszerre csoda történik. 
Mint a hogy a monda szerint Crősus néma fiának, midőn apját élet- 
-veszélyben látta, az ijedtség megadta beszélő képességét ; mint a hogy 
az apostolokat erős hitük lángja minden nyelven ékesszólóan be
szélővé tett : szintúgy Apáczainak is, minden előzmény nélkül, min
den előmunkálatok híján, csupán a hazája jövőjét féltő érzelemtől retteg- 
tetve, megered a tüzes nyelve és a magyar tudományosságnak parlagon 
fekvő, feltöretlen mezején ékesszólóan és erővel teljesen kezd beszélni, a 
földtanról, a szónoklatról, a számvetésről, a méréstanról, a csillagászat-
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ró], a természettaBi és politikai földrajzról, a természettanról, az ásvány
tanról, a növénytanról, az állattanról, a gyógytanról, a mesterségekről, 
az építészetről, a gazdaságtanról, a nyelvtanról, a morál-tudományokról 
és a pasdagogiáról ; betetőzésül megszólaltatja a philosophiát — Bamus 
és Cartesius tanait magyar nyelven, majdnem egy fél századdal előbb, 
mint a németek a maguk nemzeti nyelvén ; még pedig oly korban, 
mikor Németországban még törvény kötelezte a tanárokat «jene 
Philosophie, die von Cartesius den Namen hat und an Alles zu 
zweifeln befiehlt weder selbst zu billigen, noch der Jugend zu lehren».

Szólanunk kell még az előttünk fekvő könyvnek utolsó részéről, a 
magyar egyetem felállítására vonatkozó, Barcsai Ákos fejedelemhez be
nyújtott memorandumról. Az akadémia (egyetem) felállításának eszméje 
és ezen eszme megvalósítása után való forró vágy, az utrechti egyetem
től egészen koporsójáig kísérte Apáczait. Annyira áthatotta lelkét a 
magyar egyetom létesítésének szükséges, sőt nélkülözhetetlen volta, hogy 
minden kínálkozó alkalommal, valóságos agitátori szenvedélylyel izgat 
ezen eszméje mellett : «Az erdélyi mind a magyarországi collegiumok 
iskolák inkább, mint académiák a mi nemzetünk nagy gondviseletlensé- 
gének miatta, az örökkévaló nagy gyalázatjára. Holott más keresztyén 
országokban, még a hol pápista fejedelmek, királyok uralkodnak is 
vagyon a reformátusoknak academiájuk. Mi nékünk vallásunkon való 
fejedelmünk-, bő országunk vagyon, de nincs académia, — és ezért nem 
ok nélkül az emberek között legbutábbaknak, legtehetetlenebbeknek és 
gyermekkorunk óta állati bárgyúságra születetteknek tartanak bennün
ket a szomszéd nemzetek.»

Minthogy az egyetem felállítása tisztán a pénz kérdésén múlt el, 
Apáczai a Barcsai fejedelemhez benyújtott tervezetben a tanulmányi 
rendszer megállapítása mellett, legfőképen annak a bizonyítgatásán 
fáradozik, hogy észszerű beosztás mellett, a collegium költségén is fel
állítható lenne az egyetem. Bethlen Miklós önéletrajzában azt írja, nem 
hiszi « Barcsai Ákos, ha floreál vala, hogy az akadémiát föl nem állítja 
vala.» De Barcsai Ákos nem floreált és szerencsétlen kimúltával, az 
utána következett gyászos napokban, az egész terv ismét semmivé lett ; 
sőt — a mint tudva van — az ugyanazon évben bekövetkezett török- 
tatár dulások közben még a gyulafehérvári Bethlen-collegium és könyv
tár is, teljesen a lángok martalékául esett ; a diákság nagy része pedig 
rabszíjon elhurczoltatott. így tehát Apáczainak még csak a reménye 
sem maradhatott meg, hogy kedves eszméjét valaha testet öltve 
láthassa.

Apáczai munkáiban, mint tiszta tükörben látjuk honszerető lelké
nek nemes törekvéseit, fenkölt szellemének emelkedett gondolkozását, 
kiváló egyéniségének példátadóan ragyogó charakterét, bámulatos sok-
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oldalú tudását, önzetleu áldozatkészségét ás elszántan merész reformátovi 
törekvéseit.

A «Magyar Paedagogiai. Társaság# tehát érdemes és hivatásához 
méltó feladatot teljesített, midőn elnökének, dr. Heinrich Gusztávnak 
javaslatára, Apáczai paedagogiai munkáinak kiadatását elhatározta és 
megvalósította. Ezzel nemcsak a halhatatlan, nagy férfiú emlékét és 
munkáit újította fel ; nemcsak egy örökbecsű munkának közkincscsé 
tételével gyarapította paedagogiai irodalmunkat, hanem egyszersmind 
önmagának is ércznél maradandóbb emléket állított, melylyel biztosította 
magának az utókor méltányló elismerését, mert a maga hatáskörében 
semmi olyant nem tehetett volna, a mi ennél a tetténél érdemesebb 
lenne a tiszteletre, a hálára és a köszönetre.

Hogy a munkának végrehajtására Hegedűs István professzor 
ajánlkozott : nem tartom merő véletlennek. Hegedűs poétikus lelkű, 
ideális gondolkozású ember. Culturtörténetünknek olyan magasztos 
törekvésű nemes alakja, mint a milyen Apáczai, az ő lelkét nem hagy
hatta hidegen. Ezt mutatja egyébként az a körülmény is, hogy Apáczai
nak «De summa scholarum necessitate earumque inter Hungaros bar- 
bariei causis» czímű beszédét, majd egy negyedszázaddal ezelőtt, még 
Kolozsvárott laktában, lefordította. Mostani munkáját is nagy gonddal 
és ugyancsak nagy szeretettel végezte. A hol csak szükséges, mindenütt 
híven tájékoztatja az olvasót commentáló ' jegyzetekkel, a melyekből 
kitűnik, hogy nem sajnálta a fáradságot és az utánajárást a magára vál
lalt munkától. A «Bevezetés» is, melyet Hegedűs Apáczainak összegyűj
tött pædagogiai munkáihoz írt, a mint már fentebb említve volt, élveze
tes és tanulságos olvasmány mindaddig, a míg az író saját nézeteit, ón
álló és mélyen járó felfogását közli a szőnyegen levő tárgyról. Hegedűs 
mind tudásánál, mind pedig tehetségénél és képességénél fogva egy
aránt, mindvégig megmaradhatott volna ezen a téren. Sajnáljuk, hogy 
ezt nem tette. Hanem, nem elégedvén meg Stromp László idevágó 
munkájának, a tárgyra épenséggel nem tartozó, érdemén és értékén 
túl való dícsérésével, Stromp Lászlónak útvesztőjébe is beletévedett és 
annak példájára ő is Comeniussal hozza kapcsolatba Apáczait, kit, szin
tén Stromp után indulva, Csere helyett Cseri-nek ír ő is, noha a Stromp 
Lászlóval e tárgyról a «Magyar Kritiká»-ban folytatott polémia során 
minden kétséget kizáró módon kimutattam e felfogás helytelenségét.

Szerettük volna ezen hibáktól is menten látni a Hegedűs tői vég
zett munkát, melynek becsét és érdemét e kifogásolt tévedések, a munká
nak különbeni nagy értéke mellett, nem kisebbítik. És kívánatos, hogy 
ez a könyv minél szélesebb körben találjon olvasóközönségre ; mert 
mindig leírhatatlan nagy haszonnal jár egy nemzetre, a múlt időknek 
ilyen, minden tekintetben eszményi magaslaton álló alakját és annak
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m u n k á i t  f e le le v e n íte n i  o ly a n  k o rb a n , a  m ik o r  a  k ö z ö n sé g n e k  eg y  t e k in 
té ly e s  része  a  v i lá g p o lg á r i  h a j la m o k tó l  és az e ze k k e l j á r ó  s z e r te le n  lé h a 
s á g o k tó l  n e m  eg észen  id e g e n .  N em ényi I m re.

N a g y  K ép es  T e r m é sz e tr a jz  a h a za i m ű v e lt  k ö z ö n s é g  szám ára .
I. rész : Á lla t ta n . Kiváló tekintettel Magyarország állatvilágára. 
* Dr. Vángel Jenő. 24 tábla színes rajzzal és a szöveg közt 476 ábrával.
II. rész: Növénytan és ásványtan. *Fr. Mattthes nyomán átdol
gozva,*) 23 tábla színes rajzzal és a szöveg közt 329 ábrával. Budapest, 
1899. Az Athenaeum kiadása. Ara 15 frt.

Tudományos irányú természettudományi irodalmunk jó kézi 
könyvekben nagyon hézagos. Népszerű természettudományi irodalmunk 
meg éppenséggel hijjában van jó összefoglaló, a természettudományok
nak egész ágára kiterjeszkedő munkáknak. A mi kevés azonban van, akár 
az újabb tudományos, akár az újabb népszerű irodalmunkban, az mind, 
ha eredeti, ha fordítás, becsületesen megüti a mértéket, sőt akárhány 
közülök javunkra billenti a serpenyőt, ha összemérjük a nyugati nemze
teknek hasonló könyveivel. Különösen népszerű természettudományi 
irodalmunk áll magas színvonalon. Ha nem termelünk is sokat, ha nem 
vagyunk is elég gondosak és körültekintők a szükségletek kielégítésében, 
a legégetőbb hiányok fedezésében, de a mit termelünk, annak mind a 
tudományos, mind az irodalmi színvonala becsületünkre válik. Kevés 
nálunk a nagyobb természettudományi munka, de selejtes, teljesen 
elvetni való, alacsony színvonalú eddig alig akadt. Igen nagy baj az, ha 
nincsen könyv, de sokkal nagyobb baj, ha van és rettenetesen rossz az a 
könyv. Inkább semmi se legyen, sem mint olyan munka, a mely hib isan, 
avagy értelmetlenül, élvezhetetlenül terjeszti az ismereteket és a nagy 
közönséget inkább elriasztja a természettudományi ismeretek szerzésétől, 
semhogy vonzaná. Elvégre minden népszerű természettudományi 
könyvnek az a feladata, hogy ismereteket helyesen és élvezetes formában 
terjesszen, hogy az olvasó azt örömest vegye a kezébe és okulás nélkül 
le ne tegye. A melyik népszerűnek mondott könyv nem erre való, az 
csakis ronthat, az meg nem jelenésével tett volna szolgálatot. Különösen 
a mi viszonyaink között, a mikor a rossz könyv hosszú időre útját állhatja 
a jónak.

Nem bocsátkozom most annak fejtegetésébe, hogy ki vállalkozhatik 
és hogy ki vállalkozzék népszerű, «a hazai művelt közönség számára» való 
természettudományi könyv megírására, átdolgozására, vagy lefordítására.

*) Az előszóból tudjuk meg, hogy a növénytani és az ásványtani rész 
átdolgozója dr. Semayer Vilibald.

4 *
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Foglalkozni akarok először magával a könyvvel, a melyről ezen ismer
tetés szól.

Nagyon meggondolva, a könyvnek alapos áttanulmányozása után 
mondom ki azt a véleményemet, hogy ez a könyv szégyen a mi népszerű 
természettudományi irodalmunkra, szégyen a mi tudományosságunkra. 
De nemcsak szégyen, hanem veszedelem is.

A szóban forgó «Nagy Képes Természetrajz» az első nagyobb ter
mészetrajzi munka újabb természettudományi irodalmunkban, a mely a 
hazai művelt közönség számára készült. A hazai művelt közönség alatt 
értsd nemcsak a nagy közönséget, a mely rendszeres természetrajzi 
ismereteket fog ebből a könyvből meríteni, hanem értsd az összes isko
lákat, melyeknek tanítói, tanárai ebhez a könyvhöz fognak folyamodni, 
valahányszor valami után akarnak‘nézni, valahányszor valamely termé
szetrajzi kérdésről magyar nyelven akarnak fölvilágosítást. Hiszen más 
magyar összefoglaló természetrajzi könyvhöz hiába akarnának nyúlni, 
nincs. De ez a könyv meg fog fordulni a természetet kedvelő, a termé
szetrajz iránt érdeklődő minden rendű ifjúság kezében is. Úgy a nagy 
közönség, mint az iskola, a tanító, a tanár, az ifjúság nemcsak azért fog 
ehhez a könyvhöz fordúlni, mert más nincs, de mert ez a könyv oly 
czégér alatt látott napvilágot, a mely czégér maga a garanczia.

Nemcsak nálunk, de mindenütt úgy van, hogy a tudományos 
könyv mégitélésekor a nagy közönség azt kérdezi : ki adta ki és ki 
írta? Egy első rangú, előkelő kiadó czég kiadványában mindenki 
megbízik. Ha meg azt kérdezi, hogy ki a szerző és arról értesül, 
hogy az egyik a budapesti tudomány egyetemen a tudományos állat
tan előadója, a másik pedig a Magyar Nemzeti Múzeum segédőre, — 
szeretném látni azt az embert, a ki ennek a könyvnek kiváló becsé
ben kételkednék. Az előkelő kiadóczég tehát az egyik garanczia; az 
egyetemi professura, a nemzeti múzeumi segédőrség garantálja a 
tudományos hitelt ; az meg, hogy az illető tudós urak vállalkoztak 
egy nagy, népszerű munkának a megírására, illetőleg átdolgozására, — 
arra bizonyosság, hogy írni tudnak, hogy értenek a tudomány népszerű
sítéséhez. Hogy azután, — a mikor az a közönség, az a tanító, az a tanár, 
az az ifjú erős bizalmában kézhez vette a könyvet, belőle olvasgatott, 
tanulmányozgatott, — mi sül ki belőle, ez ép az egyik veszedelem. Elveszti 
bizalmát a kiadó, az író, a tudomány, az intézményeink iránt és úgy 
Ítélkezik : ha a kiválóbbak ezt tudják produkálni, mit tudhat, mit adhat 
a többi !

De van még egyéb veszedelem is.
Az olvasóknak csakis az értelmesebbje, a műveltebbje veszi 

észre, hogy hasznavehetetlen, hogy értelmetlen és teljesen magyar
talan könyv került a kezébe. A könyvet félredobja és legfeljebb
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pénzéért és formált véleményéért kár. Az olvasóknak jó része azon
ban nem kritizál, hanem csak befogad. Befogad pedig mindent úgy, 
a hogyan írva van. Megesküszik a nyomtatott betűre, különösen lia 
azt tekintély fedezi. Legfőkópen áll ez az ifjúságra, a mely pedig 
nagy contingensét teszi azoknak, a kik ebből a könyvből fogják 
ismereteiket bővíteni akarni. A mellett, hogy az ifjú igen sok hamis, 
téves fogalmat tanul belőle, az értelmetlenségre, a logikátlanságra kap, — 
magyartalan beszédhez, közhelyekhez, Ízléstelen frázisokhoz szokik és 
rettenetesen naiv megítéléséhez a dolgoknak. Biztos vagyok benne, hogy 
majd akárhány ember akad, a ki e könyvet olvasva, egyik és másik állat
ról, növényről, ásványról haszontalan, értelmetlen frázisokat megjegyez 
és társaságban feltálal. Amikor azután művelt, értelmes emberek kinevetik 
miatta, a könyvet szólítja elő bizonyságként, s ki ne hódolna meg az előtt 
a tekintély előtt, a ki azt a vaskos könyvet megírta, átdolgozta. Hány 
tanúló fog majd ebből a könyvből merített mindenféle tudálékos, ízlés
telen frázisokkal előállani. S a mikor az osztály nevetésben tör ki miatta, 
a tanár pedig megrójja, hogy több értelmet, több okosságot és helyesebb 
beszédet várna tőle, — a Yángel-Semayer-féle «Nagy Képes Természet- 
rajz»-ra hivatkozik, abban olvasta, szóról-szóra czitált. Tanár legyen a 
talpán, a ki ezzel a tanulóval elhiteti, hogy abban a nagy munkában 
olyan dolgok foglaltassanak, a melyekért helyén volt őt kinevetni, meg
róni. A veszedelemről legyen elég. Lássuk, miért mondottam a «Nagy 
Képes Természetrajz»-ot népszerű természettudományi irodalmunkra és 
tudományosságunkra nézve szégyennek.

Annak a szüksége merül fel, hogy a művelt közönség számára 
magyar természetrajz irassék. Akad kiadó-czég, dicséret illeti meg érte, 
a mely azt áldozatok árán közrebocsájtja. Tudós, a ki eredetiben megírja, 
nem akad. Bajnak reánk nézve baj, de elvégre nem könnyű vállalkozás. 
Valaki igen nagy tudós lehet, de népszerűén, a nagy közönség szája íze 
szerint írni nem tud. Az idegenben kell körültekinteni, valamely nép
szerű természetrajzi munkát kiszemelni, hátha arra akad átdolgozó, 
fordító. A kiadónak megakad a szeme egy olyan munkán, a melynek 
színes táblái könnyen megszerezhetők. Elvégre eredeti, direkte a magyar 
természetrajz számára készítendő színes táblákra magyar könyvkiadónak 
nem telik. Folyik az alkú, kerestetik az átdolgozó, a fordító. A kiadó 
ahhoz a férfiúhoz fordúl, a ki ez időszerint nálunk a legelőkelőbb tan
széken adja elő a tudományos állattant. A helyett, hogy az igen tisztelt 
szakférfiú a kiadót arról világosította volna fel, hogy Franz Matthes 
«Naturgeschichte der drei Reiche für Schule und Haus» czímű munkája 
ötödrangú könyv, úgy szövegére, mint még inkább állatképeire nézve ; 
a helyett, hogy a jóhiszemű kiadót arra figyelmeztette volna, hogy az 
ilyen selejtes, csúnya, inűvészietlen képekkel vétek a magyar közönség,
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a magyar ifjúság jó ízlését megrontani, hogy az ilyen botrányos képek 
a legjobban megírott szöveget is eléktelenítik ; a helyett, hogy a kiadónak 
jó szándékát azzal honorálja, hogy a nagyszámú német, franczia és angol 
képes természetrajzi könyvek közűi a legjobbat, a legszebbet ajánlja 
átdolgozásra, lefordításra, — az igen tisztelt szakférfiú mit cselekszik? 
Vállalkozik az ötödrangú könyv állattani részének átdolgozására, a 
növénytani meg az ásványtani rész átdolgozására pedig maga mellé 
vesz egy különben igen tisztelt és érdemes anthropolognst, ethnogra- 
phust, a ki addig soha még semmiféle bizonyságát nem adta annak, 
hogy a növénytannal meg az ásványtannal' csak foglalkozott és a 
ki a tudomány népszerűsítésével soha meg sem próbálkozott. Nem 
hiszem, hogy széles ez országban akadt volna a természetrajzhoz értő 
férfiú, a ki arra vállalkozott volna, hogy a Matthes-féle színes táblákhoz, 
— különösen pedig az állattaniakhoz, — szöveget írjon, szöveget átdol
gozzon, szöveget fordítson. A hozzá értőknek jó ízlése, reputácziója sza
badkozott volna ellene. Vangel és Semayer uraknak kellett arra vállal
koznak, hogy egy ötödrangú német természetrajzot átdolgozzanak, 
lefordítsanak.

De hát hogyan végezték az átültetés munkáját ?
Hogy valaki a magyar művelt közönség számára nagy természet

rajzi munkát írhasson vagy idegenből átültessen, ahhoz három tulajdon
ság kell. Kell hozzá tudomány, kell hozzá magyar lélek és kell hozzá 
írói tehetség. Ha az illetőben, a ki vállalkozik, ezekből a tulajdonságok
ból csak egy is hiányzik, a könyv jó és hasznos nem lehet. Hogy milyen 
könyv származhatik abban az esetben, ha ezen tulajdonságok egyike 
sincs meg a vállalkozóban, arra a példa a »Nagy Képes Természetrajz.»

TJgy az állattani és még nagyobb mértékben a növénytani és 
ásványtani részben nagyon, de nagyon sok a tárgyi hiba. De tegyük fel azt 
az esetet, hogy az egész könyvben nem volna a helyes ismeretterjesztés 
szempontjából egyetlen egy szembeötlő, lényegesebb tárgyi hiba. Kisebb 
fajta botlás, elszólás, elhamarkodás melyik könyvben nincsen ! Akkor 
még mindig milyen követelésekkel állhatunk elő azzal a szerzővel szem
ben, a ki a magyar művelt közönség számára ír vagy átdolgoz, fordít 
egy nagy természetrajzi munkát ? Legelőször is azzal, hogy az ismeret- 
közlés a természetrajz mai magas színvonalán történjék. Azután meg, 
hogy olyan módon, olyan nyelven és olyan stílussal írassák az a könyv, 
a melylyel a magyar ember elméjéhez hozzá lehessen férni és a melyet 
a művelt magyar ember megértsen. Egy népszerűnek szánt természet- 
tudományi munkában absolute menthetetlen, hogy az olvasó a tárgy 
feldolgozásának alacsony színvonalát lássa, hogy értelmetlenségekkel, 
magyartalanságokkal, ízléstelenségekkel, naivságokkal és rettenetes pon
gyolaságokkal traktáltassék. Ha nem láttam volna a czímlapon a dr.
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Vángel Jenő nevet és az előszó elolvasása nélkül lapozgattam volna a 
könyvben, azt hittem volna, hogy az öreg Virányi valamely posthumus 
munkája került ki mostanában a sajtó alól. A ki túlzást vél ebben az 
állításomban, azt arra kérem, vegyen elő egy Virányi féle természetrajz 
fordítást, átdolgozást, hasonlítsa össze abban a leírásokat a «Nagy Képes 
Természetrajz» leírásaival és ha (a terminológiát kivéve) más szellemet, 
más lelket talál ezekben a leírásokban, mint a Virányi-félékben, akkor 
süsse reám a rossz akarat vádját. Pedig Isten látja lelkemet, mennél 
örömestebb írtam volna dicsérő bírálatot о « Természetrajz »-ról.

Az állattani rész átdolgozója, vagy mondjuk szerzője - az előszó 
azt mondja : «az állattani rész majdnem teljesen új» — érezte mit kel
lene a művelt közönség kezébe adni. Az előszóban jól írja körűi, hogy 
mire törekedett. A kivitelben azonban a tehetsége teljesen cserben hagyta, 
mert csak nagyon, de nagyon kevés vau a könyvben abból megvalósítva, 
a mit az előszó Ígér. így pl. Ígéri hazánk állatvilágának lehetőleg teljes 
bemutatását — ipsissima verba és a könyvből egészen közönséges 
fajok hiányzanak. S ebben van egy nagyon súlyos beszámítás alá eső 
dolog : az előszóban nagy hangon Ígérni, a könyvben meg be nem vál
tani. A szerző, úgy látszik, ezt megérezte, mert a czímlapra sem az nem 
került, hogy írta, sem az, hogy átdolgozta, hanem egy * alá rejtőzött.

Lássuk ezek után a könyvből szóról-szóra kiírt idézetek alapján 
mindannak a beigazolását, a mit eddig a könyvről állítottam. Noha az 
alábbi idézetek minden elfogulatlan Ítélő előtt elegendők lesznek az állí
tások igazolására, mégis azt kívánom kiemelni, hogy legmeggyőzőbben 
akkor járnék el, ha a könyvnek mind a három részéből néhány négy 
hasábos lapot egészben lehetne ide lenyomtatnom.

Kezdem az állattani részszel. A tárgyi hibákkal röviden végezhetek. 
Elvégezte azt részletesen Méhely Lajos «А magyar zoológia érdekében ! 
(Dr. Vángel Jenő « Állattané »-nak bírálata)» czímű, 19 oldalra terjedő 
füzetben. Csupán annak konstatálására szorítkozom, hogy a tárgyi hibák 
jórésze súlyos természetű. Már csak még sem szabad, hogy a zoológiához 
némileg is sajdító ember az epistropheust (a második nyakcsigolyát) az 
ötödik nyakcsigolyának nézze, hogy ne tudja helyesen előadni a májnak, 
az epének a szerepét, vagy hogy a testben az oxidálást így magyarázza : 
«. . .  a hajszáledények minden egyes szervünket behálózva táplálják az 
egyes szerveket, azaz ellátják az élethez megkívánt oxygónnel ; a szöve
tekben az oxidálódik szénsavvá (széndioxyd) és nitrogéntartalmú haszna
vehetetlen anyflggá, és az oxygéntől ily módon megfosztott vér helyette 
felveszi a szénsavat». (15. lap.) Vagy hogy a színtelen vérsejtekről csak 
annyit mondjon: « A színtelen vérsejtek amoebaszerűek, egyszerű proto
plazmagömbök, melyek egyes betegségekben (fehérvérűség) nagyon elsza
porodhatnak». (15. lap.) Vagy hogy a test melegének keletkezéséről azt 
mondja : « A mint a tűzben a szén egyesül az oxygénnol és szénsavvá ég 
el, ép úgy testünkben is hasonló változások történnek. Oxygént veszünk 
fel, szénsavat lehelünk ki, csakhogy ezen egyesülés nem történik oly
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nagy melegfejlesztéssel, mint a szénnek a tűzben való égése. Meleg azon - 
ban fejlődik. / (17. lap.) Vagy bogy a táplálkozás fejezete alatt ilyent 
mondjon: «Étkezésünknél szoros viszonyba lépünk ép úgy állatokkal és 
növényekkel, mint ásványokkal, sőt még a földdel is, mert felvett részei
ket lényegesen átalakítva, testünk részeivé válnak. Hisz ott vannak Dél- 
Amerikában a földevő indiánok, az otomakok. » (17. lap.)

A tárgyi hibák rendbeszedésétől, mint mondottam, fölmentve ér
zem magamat. Utalok Méhely beható bírálatára.

Már a közölt idézetek is jól megvilágítják a szerző világos, ér
telmes, magyaros stílusát, de a további megvilágításra, úgyszintén 
naivságainak, ízléstelenségeinek, pongyolaságának feltüntetésére szol 
gálok még egy néhánynyal. Az egész állattani részt természetesen 
rendre nem vehetem, csupán egyes általánosabb érdekű állatleírásból 
veszem az idézeteket : A majmokról (21. lap) egyebek közt ezt olvas
suk : «Nagy utánzási tulajdonságuk, egymás iránt tanúsított álnokságuk, 
igazságtalan magaviseletük és tolakodó természetük teszik ez állatokat 
az ember előtt sértő torzképekké, melyektől undorodva fordulunk el». — 
«Jó tehetségű, de rossz szokású állatok, melyeknél a szenvedélyek oly 
korlátlanúl uralkodnak maguk felett, hogy teljesen elmossák és háttérbe 
szorítják a szeretet, a gyengédség és a liáládatosság nyilvánúlását.» — 
«A majmok gyorsabban tudnak mindent megítélni és gondolkozni, mint 
más emlős».— «Az emberi szemfényvesztő komédiások nem képesek 
oly sok és nagy bolondságot művelni, mint ezen ügyes és fáradhatatlan, 
alattomos és fürge állatok.» (25. lap.) к  majmokról illetőleg a félmaj
mokról szóló fejezetet így végzi : «Е különös társaságnak utolsó tagja a 
repülő maki». (27. lap.)

A denevérekről egyebek között így ír : (28. lap.) «А mint a boszor
kányoknak a maga idejében nem kegyelmeztek meg és néha még az 
ártatlan gyermekeket is megkínozták, ép úgy nem találhatnak irgalmat 
e hasznos állatok sem, a mennyiben a keresztény Európában örömrival- 
gással állja körűi ifja és örege ez ártatlan és hasznos állatot és megelé
gedéssel nézik szenvedéseit. Hosszú időnek kellett elmúlnia és csak az 
iskolák útján terjesztett természettudományok elterjedésének köszönhet
jük, hogy mai napság már az ilyen kínzó és kárhoztató kivégzések csak 
kivételesek, méltó bizonysága annak, hogy a műveltség megváltása és 
felszabadítása minden emberi lényre legnagyobb jótékonysággal hat.» — 
Ugyancsak a 28. lapon a denevérek repüléséről ez olvasható : «Böpülő 
képességük a repülőhártya fejlődésével és a gyakorlat útján növekedik. 
Könnyen megfigyelhetjük, hogy denevéreink röpülésének magassági se
bessége a fecskéét eléri, ép úgy ügyesen emelkedik a levegőben, csak a 
levegőben való lebegésük csekélyebb, a minek okát részben abban talál
juk, hogy a földön tehetetlenek, a földről felemelkedni sem igen tudnak, 
azért kénytelenek valamely szilárd tárgyhoz kapaszkodni. » — A vampir- 
ról (29. l.)\ «Vádolták őket, hogy embergyűlölők lennének, hogy az alvó 
embereket röpülő hártyáikkal legyeznék, mialatt vérüket kiszívják és 
sírba viszik őt.

A ragadozókat így vezeti be (29. I.) : «А ragadozókhoz nagyon 
különös és tarka társaságot tevő emlősök tartoznak.» — «А nagyobbak 
valóságos békerontók.» «А macskafélék többnyire igen kártékonyak 
és mégis alakjukban, erejükben, kecses tartásukban és mozdulataikban 
találunk bizonyos csodálni valót.» — «Nyelvük hátrafelé tüskéket képző
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fonalformájú szemölcsökkel fedett.» — « A bebalzsamozott macskák között 
blúzokat is találtak, a mi jó érvül szolgált Brehmnek, ki azt hiszi, hogy 
a házi macska a vad macska megszelídítése folytán jött létre». (30. I.) — 
A cziczáról ezeket olvashatjuk (30. I.) : « Híres szónokok, színészek, fes
tők tanulmányozták kecses mozdulatait és költők már régóta meg is éne
kelték. Csinosság, tisztaság tekintetében sok állat tanulhatna tőlük». — 
«. . .  furfangosságuk és tettetésük pedig okot szolgáltattak az embernek 
képletes beszédben róluk megemlékezni. » — Az oroszlán leírását ezekkel a 
szavakkal kezdi (32. I.) : «Az oroszlán nemcsak a macskaféléknek, hanem 
az egész állatvilágnak az élén van. » — «Az oroszlán hangja mélyen hangzó 
és a lecsapó mennydörgésre emlékeztet.» — «A torkos borz német elneve
zése «Vielfraes» onnét származik, mert ha ételt lát ■— még ha jól is van 
lakva —- majdnem kileli a hideg. » (36. I.) « A borz szokásai és egyéni tulaj
donságai nem valami vonzók. » (36. I.) — Ugyancsak ezen az oldalon az 
amerikai görény-xö\ ez olvasható: «Külseje elég kellemes benyomást tesz 
az emberre, de jaj annak, a kit bűzmirigyeinek váladékával megtisztel. 
Ez idő szerint nincs szag, mely kellemetlenebb lenne és mely e szagot 
ellensúlyozhatná.» — «A sün a kígyókat szenvedélyesen üldözi és arról 
nevezetes, bogy még a viperát, sőt a kőrisbogarat is jóízűen megeszi.» 
(á l. I.) — «A sün a kőrisbogarakat minden gyomorfájás nélkül fogyaszt
hatja el.» (41. I.)

Folytassam-e ? Avagy szükséges-e még más szempontok megvilá
gítására idézeteket ide iktatnom, vagy pedig regyre-másra utalnom ? 
Teljesen felmentve érzem magamat minden további bizonyítástól. Csupán 
arra kívánok újra figyelmeztetni, hogy mindezeket a rettenetesen meg
írott naivságokat, ízléstelenségeket, egynéhány mindjárt a könyv elején 
olvasható állatleírásból vettem. Van pedig a könyvben, annak 301 lap
ján néhány száz állatleírás. Majdnem mindegyikből hasonlókkal mulat
tathatnám a t. olvasót.

II. rész : N ö v é n y ta n  és á s v á n y ta n .  Egy cseppet sem tartok a 
túlzás, a nagyítás vádjától, ha ezt a részét a könyvnek zagyvalék szóval 
jellemzem. Tessék csak nem többet mint egy-két hasábot a növénytan
nak általános részéből, ugyanannyit az ásványtani részből végig élvezni, 
és biztos vagyok benne, hogy, a ki megcselekedte, a könyvnek ezt a részét 
még keményebb szóval fogja megbélyegezni. Hihetetlen, — ha magam 
nem győződöm meg róla, szintén nem hiszem el, — hogy olyan írás jut
hasson a nyomdafestékig, mint a milyen ennek a könyvnek a növénytani 
általános része és az egész ásványtani rész. Nagyon sajnálom, hogy le 
kell írnom, de amicus Plato, séd magis arnica veritas — az igen tisztelt 
átdolgozó úrnak halavány sejtelme sem lehet a botanikáról meg a mine- 
ralógiáról. Meg sem értett német szöveget öltöztetett magyar szavakba 
és a továbbival mit sem törődve adta a nyomdafesték alá. Különben az 
egész már nem is a szakértelem hiányának, az írni nem tudásnak a kér
dése, hanem egyszerűen a józan észé, az értelemé. Leírni egész hasá
bokon keresztül olyasmiket, a miket magunk sem értünk és elhitetni 
■magunkkal, hogy a művelt magyar közönség meg fogja érteni.
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Ezt a. részét a könyvnek tehát lehetetlen a rendes kritika mértéi 
kével mérni. Itt tárgyi hibákat kimutatni, utána feltüntetni egyéb gyen
geségeit, gyarlóságait, — mikor az egész gyarlóság, — lehetetlen. Mert 
arra hivatkozni például, hogy a maszlag tokja van máknak bemutatva, 
(15. I.), az orgonabokor pedig bodzafának (15. 1.) vagy hogy a ter
mésfalát, hurkát maghéjnak nevezi a könyv számos helyén, vagy 
hogy lépten-nyomon helytelen példákat említ (pl. a lógesztenye hú
sos, osonthéjú gyümölcs, 15. L), vagy hogy még mindig álgyümöl
csökről beszél, vagy hogy a füge «a vaczok meghúsosodásából lett, a 
szamócza pedig az által, hogy a vaczok vörösre festődik és az apró sárga 
magvakat apró gödröcskékben a felületen érleli meg» (15. L), vagy hogy 
a pollen átvitelekor a bibére a bibe duzzad fel és pollentömlővé tiirem- 
kedik ki (16. L), vagy hogy a « burgonya a magvakon kívül a föld alatt 
vagy fölött, de mindig a föld kérgéhez közel fekvő indákkal is szaporo
dik» (IS. I.), stb. stb. — mind csekélységek a zűrzavarhoz, az értelmet
lenségekhez képest. Szóról-szóra iktatunk ide néhány lapról vett idéze
teket, hadd szóljanak azok általában a munka értékéről.

A növénytani rész 1. lapján ezt olvassuk: «Hogy mikép keletkezik 
a protoplasma, arról még mit sem tudunk. Baktériumokat azonban 
könnyen állíthatunk elő.» — A sejt fogalmát így állapítja meg (2. I.):
« A fák szöveteinek elemi alkotó részei gyanánt fellépő sejtek rendszerint 
csekély nagyságú tömlőt alkotnak, mely ugyan átlátszó, de a melyet 
sejthártya vesz körűi.» — A sejtfalról egyebek között ezt módja: 
«A sejtfal a sejt növekedése folytán szintén gyarapszik és egyes sejtekben 
oly annyira megvastagodhatik, hogy az illető sejt belvilága majdnem 
egészen eltűnik.» (2. I.) — Az alaktant így vezeti be: «A szövetekké 
tömörülő, különböző alakú és kifejlődésű sejtekből alakúinak azok az 
összetett szervek, a melyek a növények termetét megszabják. Mihelyt a 
mag a földbe kerül, a nedvesség hatásától megduzzad és életre ébred.» 
(5. I.) — A telepet így definiálja: «Nem minden növénynek van fő- és 
melléktengelyű szervei. Akárhány csak a szabadon, a vízben úszó sejtek
ből, sejtsorokból vagy sejtfonalakból áll, míg mások levélszerűleg kiter
jednek, héjszerű bevonásokat alkotnak, és így testök telepből (thallus) 
áll.» (5. I.) — Valaki a fa vastagodásáról és az évgyűrűk keletkezéséről 
kívánna felvilágosítást, ime a 7. lapon a következőkből okúihat: «A fa
törzs növekedése olykép megy végbe, hogy a fejlődés második évében a 
képzőszöveten belül az egyes edénynyalábokban tíj részek keletkeznek, 
melyek új háncs- és farétegre különülnek szét. Az ilyen köralakú új kép
ződmények azután évről évre ismétlődvén, ezeknek a legutoljára kelet
kezett megvastagodási gyűrűbe való beigtatása során a törzs kerülete 
folyvást nagyobbodik. Egyidejűleg az edénynyalábok hegyeiken is növe
kednek, míg mindegyiken virág fejlődik. Ezért mondjuk az edénynyalá
bok ezen nemét nyíltaknak. — A fás törzsek képződésére még jellemző, 
hogy a megvastagodási gyűrűben tavaszszal keletkező fasejtek bővebbek 
és tágasabbak, mint a nyár folyamán keletkezők, melyek az év vége felé 
egyre kisebbednek és falaik megvastagodnak, míg a tél beálltával az 
illető évre a sejtek keletkezése is szünetel. Ez a jelenség okozza az 
évgyűrűket.» — A 15. lapon a csonthéjas gyümölcsöt így határozza
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meg: «Az olyan egyrekeszű gyümölcsöt, melynél a középső maghéj 
húsos vagy bőrnemű, a belső pedig többé-kevésbbé fás, csonthéjú 
gyümölcsnek mondjuk. « — Ugyanezen a lapon a magról írja a követ
kezőket: «A mag. Mindazon képletek, melyeket a növényeken eddigelé 
megfigyeltünk a gyökértől a termésig, tulajdonképen csakis egy közös 
együttélésre, közös, czélirányos együttműködésre, egymás mellé szegő
dött és csakis egymástól függő tagjai a növénynek. Az emberek is szok
ták munkájukat egyesíteni, még pedig hol önként (ú. n. termelő egyesü
letek), hol pedig a szükség kényszerhatása alatt (gyárak) ; és ha az egyes 
növényt valamely ilyen emberi munkaegyesítő-társasághoz hasonlítjuk, 
akkor ehhez képest valóban tökéletesnek mondhatjuk. A növény vala
mennyi része teljes erejéből egy czélt szolgál, afaj fentartására szolgáló mag
nak létrehozását. — «A mag a megtermékenytílés után keletkezik a mag
rügyben levő ébrényi zsákban és nem egyéb, mint a leendő új növény 
előkezdete, csirája, (embryo). A csira a magrügynek burkoló héjaival 
együtt képezi a magot. A mag is az illető növény fejlődési foka szerint 
kisebb-nagyobb fejlettségű.» — A növény physiológiából legalább is 
húrom hasábot kellene itt reprodukálnom. Természetes, hogy lehetetlen 
megtennem. Száz aranyat kínálok annak a művelt magyar embernek, a 
ki belőle az asszimiláczióról, a lélegzésről, a nedvkeringésről, a növe
kedésről fogalmat szerez. Csupán egyetlen egy, illetőleg két megérthető 
mondatot tudtam az egészből kihalászni, szólnak pedig azok a növény 
növekedéséről ezenképen: «A növény csak úgy, mint az állat és az ember, 
teljes kifejlődésre, mondjuk megérésre törekszik. A rövidebb életű növé
nyek azt rövidebb idő alatt érik el, a hosszabb életűeknek erre hosszabb 
időre van szükségük.» (17. I.)

Szükséges-e a 17. laptól a 82-ikig még tovább idéznem? Máris 
visszaéltem a t. olvasó türelmével.

Az ásványtani részhez külön reflexiókat már nem fűzök ; egyenesen 
rátérek az idézésre.

(S3. L). « Az olyan ásványokat, melyek külsőleg alaktalanok, belse
jükben azonban kristályokból alakúltak össze, kristályos szerkezetűek- 
nek mondjuk.» — «Vannak olyan kristályalakok is, melyeken az illető 
kristályrendszerben lehetséges lapoknak csak fele van kiképződve, ezek 
az ú. n. feles vagy hemiedrikus alakok.» — «Az ásványok természettani 
tulajdonságai alatt azok értendők, melyek a chemiai összetételt nem 
érintő külső behatások után észlelhetők. «Két vagy több kristály 
egymással össze is nőhet, a mikor rendesen beeső szögletek támadnak. 
Az ilyeneket-iker kristályoknak mondjuk. Félalakú vagy hemimorph 
kristályok az olyan ikerkristályok, a melyeknél a két iker 180“-al egymás
tól elfordúlt. » — (S4. I.). Az ásványok azon tulajdonságát, hogy a legtöb
ben egyik-másik irányban könnyebben választhatók el egymástól, az 
ásványok hasadásának mondjuk.» — «Az ásványok sűrűsége nem egyéb 
mint azon szám, mely mutatja, hogy valamely ásvány súlya hányszor 
nagyobb, mint ugyanakkora mennyiségű 4" C. vízé.» — «Itt a helye, 
hogy megemlítsük azt is, hogy az átlátszó ásványok sem minden irány
ban egyformán átlátszók, a mit úgy fejezünk ki, hogy nem minden irány
ban viselkednek egyformán a fénysugarak iránt. így az alaktalan és a 
szabályos rendszerben kristályosodó ásványok bármely vékonyabb szele
tén átnézve, teszem egy pont vagy egy «betű csak egyszeresen fog látszani-
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Ellenben mészpátból vagy quarzból vághatunk olyan vékonyabb szelet
kéket is. a melyeken át a pont vagy a betű kettősen fog előtűnni. Az 
ásványok tehát kettős vagy egyes törésűek. Ebből kitűnik, hogy ez utóbbi 
ásványok kristályaiban kétféle, másoknál ismét háromféle irányt — 
ú. n. tengelyt kell megkülönböztetnünk, melyek közűi azt, melynek 
irányában a fénysugár megtörés nélkül áthaladhat, optikai tengelynek 
nevezzük. »

Az ásványok fénytörési jelenségeinek ez a magyarázata felment 
engem mindenki előtt, a ki a mineralógiához vagy a fizikához valamelyest 
ért, de minden művelt ember előtt is, a további idézésektől. Arról, a ki 
ennek leírására képes volt, csak elhiszik nekem, ha azt állítom, hogy a 
mineralógiai részben is csupa zagyvalékot tálalt fel a magyar művelt 
közönségnek.

Konklúzióként annak megismétlésével tartozom, hogy ilyen kevés 
tudományos készültséggel, ilyen botrányos írói képességgel természet
rajzi könyvet nálunk az utolsó évtizedekben nem írtak, más nyelvből át 
nem dolgoztak, le nem fordítottak. A kit nagyon hosszúra terjedt ismer
tetésem nem győzött meg erről az igazságról, vegye magának, ép az igaz
ság érdekében, azt a fáradságot és olvasson el néhány lapot a «Nagy 
Képes Természetrajz» mind a két, illetőleg három részéből.

Szterényi H ugó.

A m a g y a r  i r o d a lo m  t ö r t é n e t e .  I. kötet. A régi magyar irodalom tör
ténete. írta  Horváth Cyrill dr. Budapest, 1899. Athenæum. 755 lap, 
számos képpel és melléklettel.

A magyar irodalom történetének kétségkívül eddig legkevésbbé 
méltatott és feldolgozott része a középkori, a XV. és részben a XVII. 
századbeli irodalom. Az iskolakönyvek sietve siklanak át azon a hat- 
hétszáz esztendőn, a mely ráesik, a róla írt nagyobb dolgozatokat pedig 
ujjainkon meg lehet számlálni. A nagy közönség joggal gondolhatta, 
hogy a világ csak eminnen, a XVIII. század második felétől kezdődik 
azon túl pedig terméketlen, vagy legalább is nagyon gyéren termő pusz
taság terül, melylyel alig érdemes foglalkozni.

Megvallom, magamat is meglepett, mikor pár évvel ezelőtt meg
tudtam, hogy Horváth Cyrill épen erről a korról terjedelmesebb mun
kát készül írni ; de még jobban meglepett az a nagy terjedelmű könyv, 
melyet az Athenæum némi díszszel bocsátott a piaczra. Meglepett tar
talmának bőségével, részben újságával és kidolgozása módjával.

A szerző az előszóban említi, hogy milyen körülmények között 
dolgozott, de a nélkül is elegen tudtuk, hogy sokáig csaknem teljesen 
arra volt utalva, hogy majd mindent emlékezetből vagy régibb jegyzetei
ből s éjente végezzen. És ha mindennek nyoma ritkán látszik meg köny
vén, ez csak annak a szellemi tőkének a bizonysága, melylyel Horváth
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az íráshoz látott. Azt mondja, nem akart tudós munkát csinálni. De arra 
sem vállalkozott, hogy rég ismert dolgokat öntsön többé-kevésbbé új 
alakba. Azok közé tartozik, a kik nem szeretik azt a száraz formátlan- 
ságot, a mely nélkül sokan a tudományt és szakszerűséget el sem tudják 
képzelni, és nem hiszik, hogy az új dolgok hatásosabb feldolgozását 
okvetlen bizonyos rideg szakszerűségnek kell megelőznie.

Ez a könyv egyformán törekszik mind a kettőre ; a tartalom újsá
gára és a forma szépségére. Kiváló, sőt első rangú tekintélyek nyilat
kozataira hivatkozhatnánk, melyek szerint «gyönyörűen van megírva» 
és «olyan, mint egy regény» ; de azt is elmondhatjuk, hogy több mint a 
fele egészen új, sőt az egész önállóan gondolkodó elme munkája, mely
hez fogható terjedelmű, egységes felfogású története a régi magyar- 
irodalomnak nincsen.

Horváth Cyrill mindenek előtt a faji, a nemzeti jellem transcen- 
dentális vonásait törekszik kihüvelyezni, hogy ennek a szellemi és erkölcsi 
«tőkének» alakulásait az irodalomban kimutassa. Szerinte az irodalmi 
művek megannyi tükrei a szellemi élet ideáljainak, melyeket a különféle 
időszakok embere magának alkotott, és a melyek a haladásnak minden 
egyébnél biztosabb mértékei.

Egy másik elv, a melyet a szerző követ : hogy az irodalom mint
egy önmagát magyarázza. Valóban az olvasó átlag igen kevés elvont 
fejtegetést kap, e helyett az irodalmi művek jellemző részletei tárulnak 
eléje. Úgy vannak feldolgozva, hogy az élet üde és közvetlen hatású 
képeivé egyesülve sugározzák azokat az eszméket, a melyeket az író fon
tosaknak ismert. Es a mi különösen megemlítendő : a képek és kópcso- 
portok rendszerint természetesen folynak egymás után s szövődnek 
egymásba, úgy, hogy a laikus nem is sejti, hogy akárhányszor érte
kezésekre rugó kutatás vagy elméleti munka áll mögöttük. Annyi bizonyos, 
hogy Horváth Cyrill nem akar tudósnak látszani, nem vitatkozik, nem 
fitogtatja tudományát, nem kérkedik fölfedezéseivel, nem birálgat elte
metett hypothesiseket, megelégszik a — többnyire — biztos eredmény - 
nyel, fukarkodik a maga szavával, mintha félne, hogy az olvasót kizök
kenti a tárgynak élvezéséből. Innen van, hogy művét olvasva nemcsak 
a fejlődés, a haladás eszméit látjuk, hanem az irodalmat szintén bizonyos 
közvetlenségben szemléljük, mint eleven és érdekes egészet.

És éppen ez Horváth Cyrill művének az a tulajdonsága, melyért 
a nagy közönség s főképen a serdűltebb ifjúság részére különösen alkal
masnak látszik. Valóban, habozás nélkül állíthatjuk, alig van nagyobb 
összefoglaló irodalomtörténeti munkánk, a mely a régi irodalmat érde
kesebben és szemléletesebben tárná föl, különösen annak korábbi részét, 
a középkort és a XVI. s részben a XVII. század vallási törekvéseit, a 
melyeknek rajza és anyaga kevés kivétellel egészen új és eredeti.
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A bevezető czikk — a faji sajátságokról, — a krónikák jellemzése, 
a szerzetesi irodalom a Margit-, Perenez- és Katalin-legenda gyönyörű 
részleteivel, a Immanismus és huszitaság s biblia forditása, a világiak 
imádságos könyvei, a reformáczió korának jellemzése, Biró Mátyás, 
Dávid Perenez, Telegdi, Bornemisza, Pázmány és irodalmi működése 
(maga egész kis monographia), a biblia-fordítók stb. nemcsak pompásan 
megírt részletek, hanem irodalomtörténetirásunknak is fontos lapjai. 
Később, mikor a nyomtató műhely követelőbbé válik, a kiadó a terjedel
met sokalja, helyenkint föltűnően összeszorúl a tárgyalás medre, föltet
szik a sietség nyoma. De akkor már műveltebb földön állunk s itt is 
folyton találunk valamit, a mire máshonnét nem emlékezünk ; szóval : a 
laikus mellett a szakember is talál magának valót.

Annyi bizonyos, hogy Horváth Cyrill senkit vakon nem követ. Az 
újabbaknál néhány mintaszerű dolgozat nála is megállta a sarat, ezeket 
nem is késik megnevezni és fölhasználni ; de különösen a középkor és a 
vallási viták egyes szereplői akárhányszor merőben más színben tűnnek 
föl, mint eleddig, s némely nagyság jelentékenyen összezsugorodott az 
új, éles világításban, a melybe került. E világításhoz az irodalomvizsgálón 
kívül a theologus is hozzájárult, a mire igazán szükség volt, hogy végre 
ezen a téren szintén tisztábban tájékozódhassunk.

A nyelvről és etilről előbb is volt szó elég ; de a középkor és a val
lási harezok embereinek gondolatait a magyar irodalomtörténet közvet
lenül először Horváth Cyrill művében tárja föl és nyújtja igazi képét 
azoknak a hosszú forrongásoknak, a melyek a milyen érdekesek, ép oly 
tanulságosak. A hősök nincsenek frázisokkal jellemezve, az emberek 
előttünk gondolkodnak s küzdenek egymással. Erezzük, hogy ebben a 
korban nemcsak a formák, hanem az eszmék fejlődése is fölötte fontos ; 
hogy ennek a szellemi világnak megrajzolására valóban égető szükség 
volt, és bár a tárgyat a szerző maga sem tartja kimerítettnek, el kell 
ismernünk az uttörésnek sikerét.

Készünkről nem kételkedünk benne, hogy a kritika ki fogja 
mutatni Horváth Cyrill könyvének hiányait s tévedéseit. Néhány adat 
azóta is került napfényre, mint a gyulafehérvári glosszák, Balassának 
egy pár levele, a Vásárhelyi daloskönyv ; észre fogjuk venni, hogy Lisz- 
tius méltatása kimaradt, hogy egyes alakok, mint Magyari, Bimai, 
Beniczky, Amadé (ennek arczképe sincs közölve, pedig a Tört. Életrajzok
ban már régebben megjelent) bővebb tárgyalást is érdemeltek volna ; 
hogy másokban hiányzik egy-egy fontos vonás, példáúl Balassánál, 
szerelmeinek kissé behatóbb fejtegetése, Telegdinek, mint embernek 
vérmes, dühös jelleme . . .

S végre, — hogy másokról hallgassunk, — nem mellőzzük azt az 
óhajtást, vajha a kérdések történetét legalább röviden *) alatt összefog
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lalva kaphattuk volna ! Ezen és más hasonló hiányokoa-egy jövő kiadás
ban okvetetlen segíteni kell, és föltétlenül kívánatos, hogy e munka hátra
levő részével az író ne siessen. Nagy műveket nem szabad és nem igen 
lehet napszámos-munkával írni, és az irodalomnak érdekében áll, hogy 
a folytatás ne álljon hátrább a kezdetnél s főkép annak első kétharmadá
nál. Az olyan stiliszták, mint Horváth Cyrill, nem dolgozhatnak gyorsan, 
mint a hírlapírók, viszont szép és folyékony előadás nélkül különösen az 
ifjúság és a nagy közönség számára nincsen valódi irodalomtörténet. Az 
első kötet általában jó magyarsággal s helyenként fényesen van megírva, 
mindössze az Árpádok korabeli mondákról és a középkori mesék vándor
lásáról szóló részben van egy rikító és egy meglehetősen banális hason
lat, s párszor az «egy» használata mutatja, hogy a budapesti magyar
ságtól nem zárkózhatunk el eléggé.

Azonban mindent kellőleg mérlegelvén, bizonyos, hogy a ki ezt a 
könyvet figyelmesen végigolvassa, élvezve fogja a régi magyar irodalmat 
megismerni, nemes, magyar érzéssel és becses gondolatokkal gyarapodva 
fogja kezéből letenni s azzal a meggyőződéssel, hogy Horváth Cyrill jó 
munkát végzett, a mely neki is, az irodalomnak is becsületére válik.

Rupp Kornél.

03

B áró  E ö tv ö s  J ó z s e f  ö ssz es  m ű vei v é g le g e s  k ia d ó sá n a k  p rog 
r a m iig  a.

Báró Eötvös Lóránd úr és családja, mint Eötvös József báró iro
dalmi hagyatékának örököse, a nagy költő és hazafi művei tulajdonjogát 
örök időkre az « Eötvös-alapra ruházták át, hogy e kiadás jövedelméből a 
Budapesten felépült «Tanítók Háza» fentartassék, és benne magyar 
tanárok és tanítók főiskolákra járó fiai ingyenes vagy mérsékelt díjú ellá
tásban részesüljenek. Az «Országos Eötvös-Bizottság» hazai közéletünk 
jeleseiből azért alakult meg, hogy az «Eötvös-alap »-ot Eötvös József báró 
összes müveinek kiadásában előmozdítsa és hogy e nemes vállalkozásnak 
minél nagyobb anyagi sikert biztosítson.

Az összkiadás Eötvös József bárónak minden eddig könyvalakban 
megjelent és az időszaki sajtóban elszórva közzétett szépirodalmi és poli
tikai munkáit fogja tartalmazni az első kiadások nyomán. A szerkesztés 
teendőire Eötvös L. báró úr utasításai szerint Yojnovich Géza úr vállalko
zott. Az összkiadás díszes kiadásban nagy nyolczadrét alakban, famentes 
finom papiroson, szép, könnyen olvasható nyomással fog megjelenni, 
ugyanoly alakban, papíroson és kiállításban, a hogy a Jókai Mór összes 
műveinek nemzeti díszkiadása megjelent.

Az összkiadás terjedelme körülbelül 400 ív lesz 20 kötetbe arányo
san felosztva. A közzététel 5—5 kötetet tartalmazó, félévenkint meg
jelenő sorozatokban fog történni, összesen 20 kötetben. Az első sorozat 
az 1900-ik év tavaszán jelenik meg ; azontúl félévenként jön egy-egy 
sorozat, úgy, hogy a teljes kiadás két év alatt kerül az előfizetők birtokába.

Minden példány első kötetének elején az előfizető neve ki lesz 
nyomtatva. Az utolsó kötet Eötvös József b. fénymetszetű arczképét.
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továbbá 1000 forint pályadíjjal jutalmazandó essay-szerű élet- és jellem- 
rajzát, végre az összes előfizetők névsorát fogja tartalmazni.

Az összkiadás egy példányának előfizetési ára fűzött példányért 
40 írtban, díszesen bekötött példányért 52 frtban állapíttatott meg.

Az előfizetési összeg beküldhető :
a) Egyszerre 40 frttal (illetve díszkötésű példányért 52 írttal), mely 

esetben a 20 kötetből álló teljes mű bérmentve fog az előfizetőknek 
a megjelenés sorrendjében megküldetni.

b) 10—10 forintos félévi részletekben, (illetve díszkötésű példányért 
13—13 frtos részletekben) olykép, hogy az aláírás alkalmával 10 
frt (illetve 13 frt) fizettetik be, míg a fenmaradó 30 írt, (illetve 
39 frt) az I., II. és III. sorozat megküldése alkalmával félévi idő
közökben utánvéttel fog beszedetni, miglen a IY. sorozatot után
vétel nélkül kapják meg a t. ez. előfizetők.
Ebből a nagy nyolezadrét alakú végleges kiadásból csak annyi pél

dány fog nyomatni, a hány előfizetője lesz. Az előfizetési határidő lezá
rása után e kiadás többé nem lesz kapható.

A kik ezen Eötvös-kiadásra előfizetnek — a «Tanítók Háza» pár
toló tagjaivá válnak és a tagságukról szóló okmányt az első könyvszállít- 
mánynyal együtt kapják meg.

A beérkező előfizetéseket a hazai lapokban nyilvánosan fogjuk 
nyugtázni. Az előfizetési összegek a Belvárosi Takarékpénztár-Részvény- 
társasághoz (Budapesten, Koronaherczeg-utcza 3. sz.) küldendők.

Az aláírási ívek megfelelően kitöltve az «Országos Eötvös-Bizott- 
ság»-hoz (Budapesten, Szentkirályi-utcza 47. sz.) küldendők.

VEGYESEK.

— A harmadik egyetem kérdését veti föl valaki a M. N. 76. szá
mában (1899. dcez. 15.). Nézete szerint a harmadik egyetem fölállításáról 
mind addig nem lehet szó, a meddig két meglevő egyetemünk nincs 
eléggé fölszerelve. Szent Isten ! meddig fog még dívni ez a szűkkörű ész
járás, melyről azt hittük, hogy Berzeviczy Albert derék tanulmánya 
(1894) és Heinrich Gusztáv lelkes fölszólalása (1895) óta nem jut többé 
szóhoz ! Hát csakugyan azt hiszi valaki, hogy akár száz esztendeig foly
tatott áldozatkész munkálás után elérjük valamikor azt az időpontot, 
mikor ki fogjuk jelenthetni, hogy meglevő egyetemeink «eléggé» föl van
nak szerelve ? És vajon a czikkíró maga is elég naiv-e azt hinni, hogy ha 
a tőle méltán és helyesen követelt új alkotások meglesznek, nem fognak 
nyomban újabb sürgős követelmények jelentkezni, melyek a harmadik 
egyetemet újra elodázzák ? Kérdezze meg csak valaki a berlini vagy lip
csei elsőrangú egyetemek tanárait, «eléggé felszereltnek» tekintik-e 
egyetemeiket — sehonnan sem fog igenlő választ kapni ! De más oldal
ról : vegye figyelembe a kis német egyetemeknek úgy a tudomány, mint
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a felső oktatás terén századok óta kifejtett áldásos működését, - pedig 
ezeknek nagy része még annyira sincs «felszerelve«, mint a már negyed- 
százados kolozsvári főiskola. Ha azért a czikkíró azt állítja, hogy egye
temet 500,000 frtnál kisebb évi költséggel fölállítani nem lehet, ez az 
állítása pl. Németországban alig fog kellő visszhangra találni, mert ott 
számos igen kitűnő egyetem van, mely jóval kisebb költséggel kénytelen 
beérni és mégis számot tesz tudományos működésével. De nem is ezeken 
fordul meg a dolog, hanem egy oldalról a budapesti egyetem állapotán, 
másrészt a magyar tudomány kérdésén. A budapesti egyetem ez idő sze
rint a teljes anarchia stádiumában van. Ez nem is lehet máskép, a hol 
némely tanárra 1000- 1500 hallgató esik, és a hol a tanárok a lélekölő 
vizsgálatoktól sem tanítani, sem tudományosan dolgozni nem képesek. 
És hol fejlődjenek a tudomány különböző szakai számára a hivatott 
munkások, ha nincsenek egyetemeink ? A budapesti egyetemen már több 
a magántanár, mint egy tuczat német egyetemen együttvéve. Látjuk, 
hogy volnának tehetséges embereink, a kik tudnának is dolgozni. De 
dolgoznak-e ? Nagyon kevesen, nagyon keveset ! Ez is igen természetes. 
Hisz ezek a magántanárok a bölcsészeti karban mind középiskolai 
tanárok, a kik heti 18—20 és még több órai tanítással vannak megter
helve, más karokon pedig egész nap a hivatalban ülnek vagy orvosi 
házalással tengetik életöket — honnan vegyenek ezek erőt és időt arra, 
hogy a tudományt szolgálják ? ! Nem ! A ki a harmadik egyetem fölál
lítását ellenzi vagy legalább elodáztatni kívánja, az lehet igen derék és 
okos ember, de a hazai felsőbb oktatásnak és a magyar tudománynak 
égető igényeit vagy nem ismeri vagy legalább nem méltányolja eléggé. 
A harmadik egyetemre égető szükségünk van ; de ahhoz készséggel hozzá
járulunk, — ha t. i. az eszme máskép csakugyan meg nem valósít
ható — hogy egyelőre orvosi kar nélkül. E kar kerül legtöbbe, e karnak 
van legkevesebb hallgatója és még ez a csekély hallgatóság is évről-évre 
fogy — itt elodázhatatlan szükségről egyáltalában nem lehet szó. De 
kell jogi, theologiai, philosophiai, természettudományi kar, mert egyoldal
iból : képzett papokra és tanárokra, más oldalról a tudományoknak főisko
lai művelőire égető szükségünk van -  az új jogi kar pedig első sorban 
arra van hivatva, hogy a budapesti egyetem jogi karán a tanítást és 
tanulást lehetővé tegye. Az új egyetem fölállítása mellett még mindig 
fejleszthetjük meglevő egyetemeinket, melyeknek talán nem is az a leg
nagyobb bajuk, hogy ma még némely kívánatos orvosi intézet nélkül 
vannak. De erről talán más alkalommal !

— Népiskolai szemléltető képek. A közoktatásügyi miniszter 
elhatározta, hogy a népiskolák számára a szemléltető képek egy sorozatát 
készítteti el, melyek motívumai a nemzeti élet köréből vétessenek, s 
magyar festőktől művészi kivitelben állíttassanak elő. A dolog megbeszé-
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lésére pædagogusokbôl és művészekből értekezletet hívott össze, mely 
érdekes és beható eszmecsere után hozzájárult Halász osztálytanácsos 
előadói javaslatához. E szerint a képsorozat 80 képből állana, 40 az 
I—III. osztályok, 40 a IV-—VI. osztályok számára. Az első csoport tár
gyai a beszéd- és értelemgyakorlatok tárgyköréből s a magyar népmese- 
és monda világából veendők ; a második csoportéi a hazai földrajz és 
történelem köréből. Egyelőre ezen második csoport képei készítendők el. 
Az értekezlet tárgyalásai után a miniszter fölkért egy nehány kiváló 
szakembert a történelem, földrajz, néprajz és archaeologia köréből, hogy 
a képek motívumaira vonatkozólag javaslatot tegyenek, tekintettel lévén 
a népiskolák új tantervére. A beérkező javaslatok azután psedagogiai 
szempontból is meg fognak híráltatni. Egyidejűleg meghozatta a minisz
ter a német, franczia és angol népiskolai szemléltető képek sorozatait, 
melyekből február hó folyamán a műcsarnokban kiállítás fog rendeztetni. 
Ugyanakkor, az addig megállapítandó motívumok közzétételével, pályá
zat fog hirdettetni, a melyben remélhetőleg a magyar művészek legkivá- 
lóbbjai is részt fognak venni, tekintettel az ügy nemzeti jelentőségére. 
A művészek körében már eddig is nagy érdeklődés mutatkozik a föladat 
iránt. A képek sokszorosításánál valószínűleg összeegyeztethető lesz az 
a két szempont, hogy a kivitel művészi legyen és hogy itthon készüljön. 
Kívánatos volna, ha annak idején a pályaművek is közszemlére állíttat
nának ki.

— A philologia az egyetemen czímmel Hegedűs István lelkesen 
és szépen ismerteti a budapesti ezidei rektornak székfoglalóját, mely 
érdekesen vázolja a class, philologia történetét a budapesti egyetemen, 
a jövőre pedig főkövetelmény gyanánt kimondja, hogy «a class, philolo- 
giai tanszékek száma nem elégséges» ; ezt mindenki beláthatja, a ki tudja, 
«hogy a külföldi nagy egyetemeken hány tanár képviseli e szaktudo
mányt». Hegedűs lelkesen csatlakozik e véleményhez és mi a magunk 
részéről is készséggel írjuk alá, hiszen úgy a tudomány, mint az oktatás 
érdekében van, hogy az egyes tudományszakokkal minél több hivatott 
szakerő foglalkozzék hivatásszerűen. Csak azt szeretnők, ha a magyar és 
a külföldi egyetemek tanárainak ne csak számát, hanem egyszer-máskor 
irodalmi munkásságát is egybevetnők. Ekkor kitűnnék, hogy a külföldön 
a tudomány legelső tekintélyei is- azon fáradoznak, hogy hallgatóik 
kezébe a szükséges tudományos eszközöket szolgáltassák, míg a magyar 
class, philologue itthon, a maga anyanyelvén egyetlen tudományos kézi
könyvet nem talál és egész pályáján a német stb. külföldi irodalom ter
mékeire van utalva. Sovány vigasztalás, hogy Eibbeck római irodalom
történetét és Croiset művét a görög eposzról magyarúl olvashatja, mert e 
művek, a milyen jelesek, nem igén felelnek meg a mi igényeinknek. 
Egyéb pedig semmi sincsen ! sem görög, sem latin irodalomtörténet,
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régiségek, mythologia, nyelvtan stb. stb., — semmi, semmi ! Vajon segí
tene-e ezen az ép oly veszedelmes mint szégyenletes nagy bajon a tan
székek sokat emlegetett szaporítása ?

A Nibelung-eposz középiskoláinkban. Dr. Sztrache Tivadar a 
Ivözépis. Tanáregyesület Közlönyében (XXXIII., 9. sz.) terjedelmesen in
dokolja azon javaslatát, «hogy a középiskola felsőbb osztályainak vala
melyikében előnyös volna a Nibelungéneket, ha nem is egészében, leg
alább összefüggő szemelvényekben olvastatni«. Szerző a poétika, az 
irodalomtörténet s főleg a magyar irodalom szempontjából igen jól fej
tegeti, hogy a középkori német eposz mennyi fontos és értékes anyagot 
szolgáltat az ifjúság irodalmi és történeti műveltségének kiegészítésére és 
biztosabb alapokra fektetésére. Szerinte legczélszerűbb volna, az eposzt 
az V. vagy VI. osztályban olvastatni. Részünkről teljes készséggel csat
lakozunk a jól és szépen indokolt javaslathoz, mely egyébiránt összevág 
az új tanterv czélzataival. De egy pontra nézve mégis eltér véleményünk 
az előadóétól. Csakugyan lehetséges volna az eposzt az V. vagy VI. osz
tályban olvastatni ? Tudnak a fiúk már ez osztályokban annyit németül, 
hogy az eposz olvasása sikerrel biztathatna ? és birnak-e ez osztályokban 
egyéb tekintetekben is oly előképzettséggel, mely e vállalkozást ajánla
tossá teheti ? Részünkről nem vagyunk képesek e kérdésre igennel vála
szolni, hanem csatlakozunk az új tan terv szerzőinek véleményéhez, a kik 
a nibelungi eposzszal való foglalkozást a VII. osztály első felére teszik. 
Ekkor hallanak a fiúk bővebbet a német nemzeti mondáról és a magyar 
húnmondáról, ekkor vezetjük be őket a középkori (magyar és német) iro
dalomba és világnézetbe, csak ekkor helyezhetjük a kellő összefüggésbe 
a német eposzt is. Ez az alapos és sokoldalú előkészítés pedig ez esetben 
annál fontosabb, mert hiszen az eposz tetemes részei csak mint magán
olvasmány foglalkoztathatják a magyar ifjúságot. — Dr. Sztrache érdemes 
dolgozata annyira hemzseg a sajtóhibáktól, hogy a részletekre nem me
rünk megjegyzéseket tenni; de az talán mégsem sajtó-, hanem bizonyára 
valamelyes tolihiba, mikor szerző a 223. 1. azt állítja, hogy a Nibelung- 
eposz legjobban mutatja (egyebek közt), «mint forrt egygyé a germán 
Achilles (Szigfrid) alakja a Veronai Detréével», mert ez a két alak sem 
az eposzban, sem egyebütt nem forrt soha egygyé.

— Fenntartandók-e a nyilvános évzáró vizsgálatok ? Ezt a 
kérdést tárgyalják most a tanítóegyesületek az Országos Bizottság fel
hívása folytán. Az eddig nyilatkozott egyesületek véleményei megoszla
nak, bár a többség s ezek közt a budai egyesület is az évzáró vizsgálatok 
eltörlése mellett van s évzáró ünnepélyekkel kívánja helyettesíteni, 
A vizsgálatok fenntartása mellett nyilatkozó egyesületek is kívánják a 
vizsgálati eljárás szabályozását, főkép olyan értelemben, hogy a vizsgálat 
vezetése a nem szakértő iskolaszék helyett szakemberekre bizassék, még
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pedig vagy magára a tanítótestületre, vagy a szakfelügyelőkre abban az: 
esetben, ha a szakfelügyelet rendezésével ez kivihető lesz. — Ugyanez a 
kérdés előfordult a Tanítóképző Tanáregyesület választmányában is abból 
az alkalomból, hogy a minisztériumból leküldött új rendtartási szabály
zat tervezetét tárgyalta. Ezen tervezet évnyitó és évzáró ünnepélyeket 
rendszeresít a tanítóképzőkben, de a mellett megtartja a nyilvános osz
tályvizsgálatokat is, még pedig kettős czélzattal : egyik, az osztály évi 
munkásságának együttes bemutatása ; másik, a kétes előmeneteld tanulók 
osztályzatainak végleges eldöntése. Ezzel szemben indítvány tétetett a 
választmányban az osztályvizsgálat teljes eltörlésére, s helyébe egyfelől 
az évzáró ünnepélynek, másfelől a kétes előmeneteld tanulók döntő osz
tályozó vizsgálatának rendszeresítésére. A választmány egy közvetítő 
álláspontot foglalt el : osztályvizsgálatokat kíván, de ezek egyedüli czél- 
jáúl a kétes előmeneteldek osztályozását tűzi ki. — Tekintve, hogy a 
tanítóképző intézet szakiskola, a melyet nyilvános képesítő vizsgálat 
fejez be, indokoltabbnak látszanék a nyilvános osztályvizsgálatok mel
lőzése. E kérdés megítélésének szempontjai nem ugyanazok a szakisko
lákban, mint a közműveltségi iskolákban.

— Az Eötvös-alap, a Tanítók Háza és Péterfy Sándor. Ezelőtt 
25 évvel egy apostoli lelkű és buzgalmú, és apostoli szegénységű ember 
elhatározta, hogy jótevőjévé lesz a magyar tanítóságnak. Még szegényebb 
emberekből társakat gyűjtött maga mellé s megalkotta az «Eötvös-alap 
országos tanítói segélyegyesület»-et. És ez a szegény emberek társasága 
valódi fejedelmi jótékonyságot volt képes gyakorolni. 25 év alatt 170,000 
koronát osztott ki segélyekben és ösztöndíjakban ; 200,000 korona alap
tőkét gyűjtött. — Tanítóknak a budapesti főiskolákon tanuló fiai közül 
359-nek szerzett ingyenes ebédet, s a múlt évben már 100-nál többre 
ment az így segítettek száma. Megvette a Tanítók Házát, a melyben 
egyelőre 50 főiskolai tanulónak ad hajlékot. S most a második negyed 
századot azzal a biztos reménynyel kezdi meg, hogy a jövőben még sok
kal hatalmasabb arányokban gyakorolhatja jótékonyságát. A 25 éves for
dulón tartott közgyűlésen (1899. decz. 28.) imponáló módon nyilatkozott 
meg a magyar tanítóság hálája az alap szervezője és vezetője : Péterfy 
Sándor iránt. Eészt vett az üdvözlésben a kormány és valamenynyi 
országos és vidéki népoktatási egyesület. -— Ugyanez a közgyűlés módo
sította az alapszabályokat is olyan értelemben, hogy az alap jótéteményei 
a magyar közoktatásügy minden munkására nézve hozzáférhetők legye
nek. Az alapnak s új szabályainak bővebb ismertetését fogjuk hozni ; 
addig is fölhívjuk t. olvasóink figyelmét Br. Eö’tvös József összes művei 
kiadásának programmjára, melyet irodalmi rovatunkban közlünk.

— Reáliskolai jelességek czímmel egy derék kartársunk a 
tescheni főreáliskola 1898-iki értesítője alapján és annak igazolására,
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-«hogy a modern alapokon nyugvó képzés is képes nagy férfiakat létre
hozni», fölsorol nehány nagy embert, a kik gymnasiumot nem végeztek. 
Byenek : Shakespeare, Rousseau, Béranger, Rosegger, Napoleon, Fara
day, H. Spencer, Edison. A dolog nem egészen világos, mert hiszen a 
«modern alapokon nyugvó képzés« alatt manap a reáliskolát kell érte
nünk, pedig kétségtelen, hogy a nevezett jelesek legnagyobbrészt reál
iskolát sem végeztek. Yagy úgy értelmezzük ez adatot, hogy negative 
következtessünk a reáliskola hivatottságára, pl. hogy Shakespeare mily 
bámulatos költő lett gymnasium nélkül ; hátha még reáliskolát végzett 
volna ! Shakespeare bizonyára sem gymnasiumot, sem reáliskolát nem 
végzett, és e tekintetben van több nem mindennapi jeles társa, pl. Mózes, 
Buddha, Krisztus, Mohamed stb. E páratlan alakok nagyságából legegy
szerűbb az a következtetés, hogy legjobb, ha az ember semmiféle közép
iskolába nem já r t . . . De hagyjuk a tréfát. Vajon ki tagadta azt, hogy 
«a modern alapokon nyugvó képzés is képes nagy férfiakat létrehozni?» 
Általában, ki állította azt a képtelenséget, hogy a nagyság egy bizonyos 
iskolához, sőt általában iskolához van kötve ? Az ú. n. reáliskolai kérdés 
nem is ezen fordul meg, hanem helyesen így formulázandó : nyujtja-e 
a mai reáliskola azt az előképzettséget, melyet a mai egyetemek föltesz
nek? Erre a kérdésre lehet igennel vagy nemmel felelni,-—deákból, 
hogy az emberiségnek némely kimagasló nagysága járt-e iskolába és 
vajon milyenbe, nem következik semmi, vagy legfeljebb csak annyi, hogy 
a genie ellehet minden tanterv nélkül.

-  A középiskolák új tanterveinek életbeléptetése. A miniszter 
elrendelte a gymnasiumi és reáliskolai tantervek további folytatólagos 
életbeléptetését, olyan módon, hogy az 1900/1. iskolai évben az I—III. 
osztályokban, 1901/2-ben az I—IV. osztályokban, 1902/3-ban mind a 
nyolcz osztályban az új tanterv lesz követendő némi átmeneti módosí
tásokkal. Az 1903/4. iskolai évben az új tanterv már minden változtatás 
nélkül, teljesen életbe lép.

— Rendtartási szabályzat a tanítóképzők számára. A közokt. 
minisztérium kidolgoztatott egy tervezetet az 1877-diki rendtartási sza
bályzat helyettesítésére, csatolva van hozzá a képesítő vizsgálati szabály
zatnak is új tervezete. A tervezetet megküldte a minisztérium az egyes 
tanártestületeknek és a képző-tanárok országos egyesületének tárgyalás 
végett. A tervezet jól szerkesztett, egységes munka, mely a sok időközi 
rendelettel tarkává módosított régi szabályzat számos hiányán kíván 
segíteni. Mindazonáltal nem nagy örömmel fogadtatott a tanári körökben. 
Különösen az igazgatótanácsi intézmény ellen foglaltak állást — értesü
lésünk szerint a tanártestületek. A Népokt. Törvénynek az igazgató- 
tanács intézményéhez kötött reményeire alaposan ráczáfolt a tapasztalat. 
A társadalom műveltebb elemeit akarta ezzel bevonni a tanítóképzés
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érdekkörébe, de ez az érdekkeltés nagyon szórványosan sikerült, ellenben 
megmaradt mind az a sok hátráltató és kelletlenkedéseket okozó moz
zanat, mely az intézeten kívül álló, nem szakértő, az ügyeket és szükség
leteket nem ismerő testületnek az intézet legbelső' életébe is belevágó 
hatáskörével együtt jár. Ez intézmény káros volta felől régen megérlelő
dött a közvélemény. Hasonlóképen a felől is, hogy a sokfelé elfoglalt 
népiskolai tanfelügyelők által a tanítóképzők felügyelete nem végeztet
hető eléggé hathatósan. Harmadik, igen lényeges követelménye a köz
véleménynek, hogy a tanítóképzés egységes szabályzat szerint, állami 
vizsgáló bizottságok által történjék. Mind a három követelmény olyans 
a mely csak törvény-módosítással teljesíthető. Épen ezért az országos 
egyesület már évek óta sürgeti, hogy a Népokt. Törvénynek a tanító- 
képzésre vonatkozó része revideáltassék s a maga részéről megállapította 
és egy kidolgozott szervezeti javaslatban összeállította az új törvénybe 
fölveendő intézkedéseket. Most az új rendtartási tervezet tárgyalása 
alkalmával is azt határozta az egyesület választmánya, hogy kérni fogja 
a kormányt, hogy először a törvény ide vágó részeinek revisióját vigye 
keresztül, addig pedig függeszsze föl az új rendtartási és vizsgálati sza
bályzatok kiadását.

— 219 tanuló egy tanítóra ! A M. Pæd. Társ. múlt évi novem
beri ülésén az osztatlan népiskola kérdése tárgyaltatván, a hozzászólók 
nagy egyértelműséggel hangoztatták, hogy a nemzeti kultúra érdekében 
nem engedhető meg, hogy az osztatlan iskolák, tehát az ország iskolái
nak nagyobb része számára egy leszállított tanterv állapíttassák meg. 
De szintoly egyhangúan kimondották azt is, hogy az osztott iskola tan
tervének végrehajthatósága az osztatlan iskolában ahhoz a föltételhez 
van kötve, hogy a Népok. Törvénynek a tanulók maximális létszámára 
vonatkozó intézkedései végrehajtassanak. Ezen törvény 27. §-a egy osz
tályban 60 tanulót, 34. §-a egy tanító alatt 80 tanulót enged meg maxi
mumként. Semmi sem illusztrálhatja meggyőzőbben, hogy most három 
évtized múlva is mennyire vagyunk még a törvény követelményeitől, 
mint az osztrák-magyar államvasút társaság iskoláinak állapota, melyet 
maguk az ott működő tanítók panaszolnak föl a közoktatásügyi minisz
terhez intézett kérvényükben. Megtudjuk ebből, hogy a társaság uradal
mához tartozó Stájerlak, Anina, Besiczabánya községekben 100—200 
között van a tanulók száma egy-egy osztályban, a pálma azonban egy 
stájerlaki iskoláé, melynek egy vegyes osztályában 219 fiú- és leánygyer
meket kell egy tanítónak tanítania ! Ha egy szegény község a maga 100 
iskolaköteles tanulója mellé nem siet mindjárt a második tanítói állás 
szervezésével, ez a szegénység vis majorjával szemben még igényt tarthat 
az elnézésre, de hogy a két állam egyik leggazdagabb társasága ilyen 
állapotokat rendszeresít, ez fölháborítóan jellemző magára arra a társa
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ságra. A leggazdagabb magyarországi kőszén- és vasércztelepek s egy 
duodec német fejedelemséggel fölérő magyarországi uradalom tulajdo
nosa a magyar kultúra iránti kötelezettségének még a törvényes mini
mumát sem teljesíti. Ez több mint közömbösség, ez ellenszenv ezen 
kultúra iránt. Ha még fölemlítjük, bogy az 1893. XXYI. t.-cz. 2. §-ában 
elrendelt 50 frtos ötödévi pótlékot sem adta meg a társaság tanítóinak, 
ebből kellő képzetet alkothatunk a gazdag társaságnak a magyar kultúra 
napszámosaival szemben tanúsított generositásáról.

Szomorú esetek. Toliam megakad, a mikor czímül akarom oda
írni «öngyilkos tanárok», de még így is borzongás fog el. Rövid időn belül 
a második eset, ugyanazon intézetnél, és a legjavából. — Ilyenkor minden 
újságot el szeretnék égetni — csak valahogy a tanulók meg ne tudják. 
De hiába, tudják ők is, mi is, sőt mi több: érzik és értik. Nem gyógy
szer az, a mire gondolok, de valamicskét talán mégis csak enyhíthet e 
rettenetes kóron, mely ha így tovább fejlődik, ki tudja még hányat és 
kiket sodor el ! A tanárnak nősülni kell! A családalapítás, úgy látszik, 
nála nem pusztán a fajnak, de önmagának fentartására is szükséges ; a 
családos tanárt lelkiismerete és kötelességtudása fogja a végső esetben is 
megmenteni. A másik ez. Minden testületben van legalább egy ember, a 
ki különös, zárkózott vagy akár különcz természeténél fogva kiválik, a 
kin meglátszik, hogy küzködik és tépelődik és önmagával meghasonlott. 
Ezeket, kérem, ne bántsuk, sőt a helyett, hogy e miatt vádoluók őket és 
megtorlásra hajolnánk, kímélettel és bajtársi szeretettel közeledjünk felé
jük és használjunk fel minden eszközt és módot arra, hogy őket meg
mentsük. — így tegyünk, az ő és a mi kedvünkéit, mert senki sem tud
hatja, hogy mikor szorul viszontszolgálatra . . . (kf.)

Az orsz. tanítói nyugdíjalap 1898 diki állapotáról szóló mi
niszteri jelentés a következő fontosabb adatokat tartalmazza. Az alap 
tiszta vagyona 1898 végén 13.302,215 frt, 513,000 frttal több, mint 
1897 végén. A bevétel a kormány 150,000 frtnyi évi segélyén és az in
gatlanok értékemelkedésén kívül 1.432,646 frt, melyből esik az alap 
kamatjaira 499,609 frt, egyszersmindenkorra fizetett díjakra 165,752 frt, 
évi járulékokra 474,783 frt, iskolakötelesek 15 kros járulékaira 271,522 
frt. Ez utóbbi a gondosabb végrehajtás folytán olyan tekintélyes összegre 
emelkedett, hogy már közel egy ötöd részét teszi ki a bevételeknek, a 
mit az alap a jövőben is nehezen nélkülözhetne. A kiadások főösszege 
1.147,056 frt, melyből nyugdíjakra 608,134 frt, özvegyek és árvák segí
tésére 416,125 frt esik. Az alap kiadott tőkéi átlag 4‘8°/u-kal jövedel
meznek. — Nevezetes jelenség az, hogy a nyugdíjazottak és segélyezettek 
száma az utóbbi években már oly csekély emelkedést mutat, a melyből 
a maximum megközelítésére lehet következtetni (nyugdíjasok 1896— 
97—98-ban: 2322, 2590, 2610; segélyezettek: 4601, 4836,4556). Itt
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teliát ezután sem lehet jelentékenyebb emelkedéstől tartani s ezen a czí- 
men a kiadások sem növekednének, de meg fogja növelni még a kiadá
sokat az a körülmény, hogy a jövőben apadni fog az 1891-iki törvényre- 
visio előtt nyugdíjazottak száma s ezzel szemben növekedni az 1891 utáni 
magasabb nyugdíjjal ellátottaké. Az alap állása azonban olyan kedvező, 
hogy e várható emelkedés daczára remélni lehet, hogy az 1901-re elren
delt revisio alkalmával megint kedvezőbbé lehet tenni a nyugdíjtörvény 
intézkedéseit, a mi kívánatos volna különösen a szolgálati idő és az egy- 
szersmindenkorra fizetendő illetékek leszállítására vonatkozólag.

— A középiskolai tanárok kívánságai. Miután az 1900. évi költ
ségvetés sem vitte semmivel közelebb a teljesítéshez azon miniszteri 
Ígéretet, mely a fizetés-rendezési törvény tárgyalásakor arról biztosította 
a középiskolai tanárságot, hogy a törvény végrehajtására megállapított 
idő keretén belül a tanárok és igazgatók fele a nekik járó magasabb fize
tési osztályba fog beosztatni, azért erős mozgalom indult a tanárság kö
rében, a melynek folytán az Orsz. Egyesület decz. 8-diki ülésén formu
lé ztattak a kívánságok. A következő három pontba foglalták összejelenlegi 
kívánságaikat: 1. az 1893-iki törvényhozási megállapodásnak végrehaj
tása, azaz az igazgatói és a tanári létszámoknak az illető fizetési osztályok 
közti megfelezése : 2. a tanári és igazgatói quinquenniumok felemelése 
200 frtra ; 3. a drága piaczú városokban működő tanárok helyi pótléká
nak rendszeresítése. •— A második kívánság okadatolásából egy részt 
idézünk, mert jó lesz, ha minden magyar tanár és tanító megjegyzi azt 
magának. «E tekintetben nemcsak a velünk államjogi és pénzügyi kap
csolatban álló Ausztria tanulságos példája áll előttünk, a hol a tanár 
1400 frton kezdvén, két ízben 200—200, három ízben pedig 300—300 
forint ötödéves pótlékban részesül, hanem belföldi præcedensek is van
nak, így a mi költségvetésünkből segélyezett Horvátország eljárása, hol 
a quinquennium 200 forint». — Az emlékiratot átnyújtották a miniszter- 
elnöknek, a pénzügyi és közoktatásügyi minisztereknek, a közoktatásügyi 
államtitkárnak és a középiskolai ügyosztály vezetőjének s mindenünnen 
biztató választ kaptak.

— Polgáriskolai igazgatók ? Ha a mások nagyobb baja vigasz
talásul szolgálhat, az esetben a középiskolaiak vigasztalást találhatnak 
abban, hogy ők legalább a törvény biztos talaján állhatnak s onnan foly
tathatják küzdelmeiket, míg a polgáriskolai igazgatóknak azon kérdésen 
kell töprengeniük, hogy vannak-e ők vagy nincsenek ? A Népokt. Tör
vénybe annak idején csak tárgyalás közben illesztetett be a polgárisko
lákról szóló fejezet, nem mint előre megszerkesztett organikus rész, mely 
így csak a szervezet vázlatát adta s nem intézkedett igen lényeges dolgok
ról, mint az igazgatás, a tanárképzés ügye stb. Most 32 év múltán még 
mindig nyílt kérdés, hogy van-e polgáriskolai tanárképzés? vannak-e
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polgáriskolai igazgatók ? Ez utóbbi kérdésre mit felelnek a tények ? 
A főváros a maga polgáriskoláiban Csengery javaslatára mindjárt kezdet
ben rendszeresítette az igazgatói állásokat, itt tehát vannak polgáriskolai 
igazgatók. A fó'várost követte ebben a legtöbb község is. Az államkor
mány is természetesnek találta, hogy a polgáriskolák sem maradhatnak 
igazgatás nélkül s azért megbízott egyes tanárokat az igazgatói teendők
kel, valamint természetesnek találta azt is, hogy ezért a külön megbí
zásért megfelelő pótlékkal javadalmazza az illetőket. Jónak találhatta ezt 
a berendezést, mert a megbízottakat majd véglegesen kinevezte polgár
iskolai igazgatóknak s ez azután szokássá vált úgy, hogy valamennyi 
polgáriskolának megvan a maga igazgatója. így hát azt gondolnók, hogy 
vannak polgáriskolai igazgatók. Ne siessünk a következtetéssel. 25 évig 
volt már szokásban polgáriak, igazgatók kinevezése akkor, a mikor az 
1893. IV. t.-cz. a fizetéseket rendezte, de azért ez a törvény semmit sem 
tud az igazgatókról, csupán a segéd- és rendes tanárokról, beosztván a 
segédeket a Xl-dik, a rendeseket a X-dik és IX-dik osztályba. A szokás 
létesítette állapot azért megmaradt, a polgáriskolákat azután is igazgat
ták és azoknak a rendes tanároknak, a kik igazgatták — nem lévén igaz
gatói fizetés — természetesen azután is kijárt az igazgatói pótlék. Ter
mészetesen így kellene lennie, de nem minden történik úgy, a mint 
természetes volna. A törvény végrehajtásakor a IX. osztályba kinevezett 
rendes tanárok közül azok, a kik igazgatók is voltak, abban a meglepe
tésben részesültek, hogy igazgatói pótlékaik elvonattak és azóta ezek az 
igazgatók ingyen igazgatnak. Megindultak a kérelmezések ezen nyilván
való sérelem orvoslásáért, kaptak is biztatást már ezelőtt öt évvel a leg- 
illetékesebb helyről, hogy «a pénzügyi okokból elvont igazgatói pótlékok 
vissza fognak állíttatni», de a dolog még mindig annyiban van. Talán az 
a körülmény, hogy a múlt években erősebb remény kezdett támadni az 
iránt, hogy a több mint egy évtized óta «küszöbön álló» polgáriskolai 
reform végre megvalói-ul s az bizonynyal meg fogja hozni az igazgatói 
állás rendszeresítését is, talán ez a várakozás csendesítette le időközben 
az igazgatói pótlékok visszaállítását sürgető mozgalmat. De az utóbbi 
időben már kezdték egy kissé hosszadalmasnak találni, hogy a reform 
még mindig a küszöbön álldogál, nem megy sem előre, sem hátra, s egy 
organikus rendezés reménységével hitegetvén, megakasztja évek során át 
az egyes részletkérdések rendezését. A Polgárisk. Egyesület választmánya 
1899. decz. 27-diki ülésén foglalkozott az igazgatói kérdéssel. A helyzet 
bizonytalanságánál fogva azon kellett vitatkozniok, hogy vájjon a 30 éves 
tényleges állapot alapjára helyezkedve, az igazgatói állást rendszeresített
nek tekintsék-e s kérjék ennélfogva az igazgatóknak külön létszámba és 
megfelelő (IX. és VIII.) fizetési osztályba beosztását ? vagy pedig az el
vont igazgatói pótlékok visszaállítását sürgessék-e ? A határozatról majd
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számot fogunk adni. Most az igazgatói pótlékokra vonatkozólag föl kell 
újítanunk az emlékezetben egy tényt, a mely nem vált eléggé köztudo
mássá, a mely pedig egészen kétségtelenül tanúsítja, hogy a törvényhozás 
annak idején állást foglalt ebhen a kérdésben, még pedig olyan érte
lemben, hogy a IX. osztály a polgárisk. r. tanárokat mint ilyeneket 
illeti meg és nem tekinthető az igazgatói teendők megjutalmazásának. 
Az 1893. IY. t.-cz. részletes tárgyalásán a közoktatásügyi államtitkára 
következő indítványt tette: «az A) tabella vallás- és közokt, miniszté
rium czímű rovatában a IX. fizetési osztályba sorozott állások közé még 
fölveendő : az igazgatói teendőkkel végleg megbízott polgári és felsőbb 
népiskolai tanítók és tanítónők». Indokolásában pedig azt mondja, hogy 
«a költségtöbblet, melyet ezen áthelyezés idéz elő, legnagyobb részben 
fedeztetik az illető igazgatói pótlékok beszüntetése által, a mennyiben 
ezek a fizetésbe beszámíttatnak». Ezen indítvány és ez indokolás ellen 
fölszólalások történtek és ellenindítvány adatott be, hogy «a polgári és 
felsőbb népiskolai tanítók egy része a IX. osztályba helyeztessék át». 
A vita vége az lett, hogy az államtitkár indítványát visszavonta, mire a 
miniszter s az egész kéjmselőház az ellenindítványt fogadta el és ez lett 
törvénynyé* Az igazgatói pótlékok kérdése így kiesett a határozatból, 
azt a ház hagyta úgy. a mint volt. De megtörtént mégis az a különös 
eset, hogy a törvény nem az elfogadott és szentesített indítvány szerint, 
hanem a visszavont indítvány értelmében hajtatott végre. Később aztán 
azzal vigasztalták a kárvallottakat, hogy a pótlékok elvonása csupán 
«pénzügyi okokból» történt. Kétes azonban, hogy ebben elég vigasztalást 
találtak, mert az ők pénzügyi okaik viszont az ingyen-igazgatás ellen 
argumentálnak s egy polgáriskolai igazgató saját pénzügyi okai reá nézve 
erősebb hatással vannak, mint a magyar államéi. Mi is hát a felelet arra, 
hogy vannak e polgáriskolai igazgatók? A mikor igazgatni keltákkor 
vannak, a mikor az igazgatásért díjazást kellene fölvenni, akkor nincsenek.

Fővárosi iskolaügy. A vezetésben az új ezztendővel változás 
állott be. Szabó Károly tanácsnokot, a ki két éven át vezette a tanügyi 
osztályt, Fajler Ferencz tanácsnok váltotta föl.

A változás ezen állás betöltésében jelentőségre nézve fölér egy kis 
miniszterválsággal. Jelentőssé teszi már magában az is, hogy oly nagy 
arányú iskolai szervezetet kell adminisztrálnia, de növeli jelentőségét 
főkép az, hogy az ország kulturális centruma kulturszükségleteinek ki
elégítéséről van szó, a melynek miként való ellátása országos szempont
ból sem közömbös.

A főváros összesen 158 iskolát tart fönn. Még pedig: 34 kisded
óvót, 74 elemi iskolát, 6 polgári fiú- és 10 polgári leányiskolát, 2 felső

* A tárgyalás az országgyűlési napló után szó szerint közölve van 
a  Felső Nép- és Polgáriskolai Közlöny 1893. évi 2. számában.

74
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leányiskolát, 3 felső kereskedelmi iskolát, 26 iparostanoncz s 3 keres- 
kedőtanoncz iskolát, 1 iparrajziskolát, s 2 foreáliskolát.

Ezen intézetek föntartása óriási költséget ró a fővárosra, a mi 
mindenesetre csak szaporodliatik, mert hiszen a város fejlődésével az 
intézetek száma is folyton növekszik. Ez a nagy teher azután fordulatot 
idézett elő a városatyák gondolkozásában. Míg azelőtt igazán magasabb 
kulturális szempontból indulva ki, szívesen hoztak áldozatokat is a tan
ügy érdekében, ma mindinkább a takarékossági szempontok kezdenek 
dominálni az iskolai kérdések megítélésében is. Az elemi iskolai tanítók 
fizetését Rózsavölgyi tanácsnok, a jelenlegi tanügyi tanácsnokkal Faller 
Ferenczczel, ki akkor az ügyosztály jegyzője volt, valóban méltányosan 
rendezte. Kevésbbé méltányos e szabályzat a polgári iskolai tanárokkal 
s a főreáliskolai tanárokkal szemben. A polgári iskolai tanárok kötelező 
óraszámát kettővel fölemelte, a reáliskolai tanároknak pedig kevesebbet 
fizet kezdetben mint az állam, mert a kezdő fizetést 1200 4- 360 írtban 
állapította meg, míg az állam 1200 + 400 frtot fizet.

Mindennek következményei már Szabó tanácsnok két évi műkö
dése alatt mutatkoztak. Takarékossági szempontból elvetették javaslatát 
a szakfelügyeletre nézve. A reáliskolai tanári állásokra hirdetett legutóbbi 
pályázat alkalmával feltűnően csökkent a pályázók száma a múlthoz 
képest. A pénzügyi bizottság я reáliskolák megszüntetését kívánja, s emel
kednek hangok a tanítónők fizetésének leszállításáról is.

Igaz, hogy nagyok a főváros terhei, de épen nem helyes politika 
a tanügy terén fösvénykedni. Hiszen a főváros gyermekeiről van szó s a 
főváros kultúrájáról, melynek meg kell tartania az első helyet az országban.

Múlt évi tényleges kiadásai a városnak: a reáliskolákra 334.510 
korona, a felső kereskedelmi iskolákra 210.957, a felső leányiskolákra 
113.545, a polgári iskolákra 977.426, az iparrajziskolára 134.076, az 
elemi iskolákra 3,417.429, az iparos tanoncziskolákra 219.493, a kereskedő- 
tanoncziskolákra 20.290, a kiskedóvókra 100,643, összesen 5,193.859 kor.

Ebből pusztán személyi kiadás: a reáliskoláknál 216.137 kor., a 
felső keresk. iskolánál 178.202, a felsőbb leányiskolánál 85.754, az ipar- 
rajziskolánál 78.364, a polgári iskoláknál 719.703, az elemi iskoláknál 
2,461.740, az iparos tanoncziskoláknál 193.833, kereskedő tanonczisko- 
láknál 20.052, a kisdedóvóknál 33.614, összesen 3,987.376 kor.

A tanítói személyzet létszáma : kisdedóvónő van 49, polgári iskolai 
tanár és tanítónő 168, felsőbb leányiskolái 90, felső kereskedelmi iskolai 
tanár 39, iparrajziskolai 17. A tanulók száma legrohamosabban emel
kedik az elemi és polgári iskolákban. Szabó Károly két évi működése 
alatt 126 új elemi iskolai osztályt nyitott, a polgári iskolai osztályok 
száma pedig az idén 39-czel emelkedett.

A távozó tanácsnok 14 új iskolaépületet emeltetett: 12 elemi is-
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kólát és kisdedóvót, s két új polgári iskolát. Nagy érdeme, hogy a tandíj- 
szabályzat szigorán enyhített úgy, hogy a fó'városi iskolákból senkit sem 
tiltanak ki tandíjhátralék miatt. Eletbeléptette az iparos inasiskolák új 
rendjét, mely szerint nem este, hanem délután 5—7 tanítják az inasokat, 
s minthogy mindennapos a tanítás, a mesterek inasaikat fölváltva küld
hetik iskolába hétfőn, szerdán, pénteken, vagy kedden, csütörtökön, szom
baton. — Az új tanácsnok helyzete nem könnyű szemben a takarékoskodó 
irányzattal, mely most a fővárosnál uralkodik. Bajos a kiadásokat redu
kálni ott, a hol azok a fejlődés természetes rendje szerint csak emelked
hetnek. De a főváros tanítósága bízik benne, hogy megtalálja a helyes 
megoldást. A bizalom nem csupán előleges, mert az új vezető nem új 
ember a tanügy terén. Mint tanácsjegyző hosszú időn át működött a 
tanügyi osztályban, s nagy része van az új fizetési szabályzat munkájá
ban, mely a tanítóságról nagyon méltányosan gondoskodott.

— Gyomlay Gyula görög története az utolsó hetekben élénken 
foglalkoztatta a szakköröket, sőt a napi sajtót is, mely tudományos iro
dalmi termékről rendszerint nagy készséggel vesz tudomást, ha az illető 
munkához valamelyes botrány fűződik. Ily botrányra szolgáltatott okot 
Hornyánszky Gyulának a nevezett munkáról a Philolog. Közlöny múlt 
deczemberi füzetében megjelent czikke, melyben a biráló, mellőzve 
azt a kérdést, hogy mi volt e munka czélja és hogy megfelel-e ezen 
czéljának, csupán a könyv önállóságának és eredetiségének kérdését 
szellőztette és kimondta, hogy a Gyomlay könyve nem egyéb mint for
dítás Hertzberg, Meyer, Beloch és Holm nagy műveiből. Gyomlay ugyan 
saját munkája függelékében elég pontosan ad számot eljárásáról, de a 
biráló e kimutatást nem találta sem elégségesnek, sem megnyugtatónak, 
hanem pontos táblázatban állította össze Gyomlay munkáját a nevezett 
német művekkel, és ez a táblázat úgy tünteti föl a görög történetet mint 
fordítást és szolgai contaminácziót. Minthogy a Philolog. Közlöny januári 
füzete jubileumi szám, Gyomlay válasza a Hornyánszky bírálatára csak 
februárban jelenhet meg. Azért czélszerűnek tartotta Gyomlay, a Phi- 
lologiai Társaság választmányi tagjait a deczemberi ülés után a való 
tényállásról tájékoztatni és legalább egy egyes esetre vonatkozólag kellő 
világításba helyezni a maga és bírálója eljárását. Ezen előzetes tájékoz
tatást ismertetjük az alábbiakban.

Mindenek előtt előterjesztette Gyomlay művének eredeti előszavát, 
teljesen kiszedve, a vállalat szerkesztőjének javításaival. E hiteles ok
mányból kiderül, hogy Gyomlay ez előszóban részletesen számolt be 
eljárásáról s pontosan sorolta föl segédeszközeit (e részletet a szerkesztő 
törölte) ; de kiderül az is, hogy az előszó azon fordulata, hogy Gyomlay 
e munkában hosszas tanulmányai eredményével kívánt beszámolni, nem 
tőle származik, hanem a szerkesztő toldása.
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A mi Hornyánszky bírálatát magát illeti, arra utal Gyomlay, bogy 
a bíráló Mayer, Beloch és Holm munkáira vonatkozólag nem tett egye
bet, mint a saját (Gyomlay) kimutatása nyomán indúlva, táblázatba 
szedte az említett külföldi írók műveit, még pedig úgy, bogy az állítólagos 
átvételeket nem részletezte, hanem a nevezett művek illető köteteinek 
összes lapszámát vette be táblázatába. Bár eleve is képtelenség, bogy 
2271 lapnyi idegen szövegnek puszta fordítása miképen férhessen egy 
639 lapnyi, illusztracziókkal is sűrűn megrakott kötetbe, Gyomlay mégis 
részletesen ki szándékozik mutatni a bíráló jóhiszeműségének hiányát. 
Egyelőre a választmány tagjai előtt csupán a Hertzberg művére vonat
kozó állítások alaposságával foglalkozik, még pedig Hertzberg és 
saját művének a bírálattal együtt előterjesztésével. A bíráló azt állítja, 
hogy Gyomlay a Hertzberg bevezetését változtatás nélkül vette át, sőt 
hogy még később is fordított Hertzbergből két, összesen 31 lapnyi rész
letet. A választmány tagjai már most saját szemükkel meggyőződhettek 
arról, hogy a bíráló állítása a bevezetésről nem felel meg a tényeknek ; 
a mi pedig a másik vádat illeti : nem 31 lapnyi fordításról lehet szó, 
hanem 4—5 lapnyi szabad átdolgozásról. Hornyánszky ugyanis úgy járt 
el, hogy kiszemelt egynéhány sornyi valóságos átvételt, aztán egy másik 
részletről, melyet nem idézett pontosan, szintén azt állította, hogy az is 
átvétel, sőt a két hely közé eső összes rész is. Gyomlay pedig kimutatja, 
hogy sem a második hely, sem a két hely közé eső egész rész nem átvé
tel, sőt köze sincs Hertzberghez.

Eddig Gyomlay előterjesztése a Philolog. Társaság választmányi 
tagjaihoz, mely addig is figyelmet érdemel, míg a kilátásba vett további 
nyilatkozatok az egész ügyet véglegesen tisztázzák.

A «Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schul
geschichte» nagyszabású kiadványának a «Das gesamte Erziehungs- und 
Unterrichtswesen in den Ländern deutscher Zunge» czimű munkának 
ismertetését, melyet a Magyar Pædagogia f. é. májusi számában közöl
tem, a következőkkel akarom még kiegészíteni. Az említett ismertetésben 
azt mondtam, hogy a névmutatóban két magyar szerző nevét találtam, 
Kemény Ferenczét és Waldapfel Jánosét. Erre nézve pótlólag meg kell 
jegyeznem, hogy az ismertetett bibliographiai munkában még két ma
gyar szerző szerepel, a ki sajnálatomra előbb elkerülte figyelmemet. Az 
egyik Ebenspanger János Felső-Lövőről, a másik Freund Bernât Nagy- 
Bittséről. A «Das gesamte Erziehungs- und Unterrichtswesen stb.»- 
1896-iki folyamának 14. lapján ugyanis 46. sz. a. ezt találjuk: Zur 
Pestalozzifeier (aus Ungarn). Von Johannes Ebenspangei-. Oberschützen 
(D. Selbsthilfe Nr. I. S. 6.). — A 343. lapon 17. sz. a. pedig ez olvasható : 
Aestheüsche Hauderei. Von [Prof. fí.] Freund [aus Gr. Bitse] [=  Pád. 
Reform N. 14.]. Der wahre Pädagog müsse ein theoretisches künstle
risches Genie sein, intuitiv wie Pestalozzi, er kombiniere nicht nur 
das von originalen Geistern Geschaffene reproduzierend. W.
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MAGYAR RÆDAGOGIAI TÁRSASÁG.

Felolvasó ülés Í899. deczember 16-án.

Jelen vannak: Heinrich Gusztáv őr. elnöklése mellett György 
Aladár, Gyulay Béla, Hegedűs István, Hoffmann Frigyes, Juba Adolf, 
Kerékgyártó Elek, Kovács János, Lakits Vendel, Lederer Ábrahám, 
Tomcsányi János, Nagy László, Négyesy László, Peres Sándor, Kadó 
Vilmos, Schön József, Sziklás Adolf, Verédy Károly, Waldapfel János, 
Trájtler Károly, utóbbi mint jegyzó'. Ezeken kivűl számos nő- és férfi 
vendég.

I. Elnök az ülést megnyitja. A felolvasó asztalhoz Juba Adolf 
ül, a ki «A gyönge tehetségüekrôl» czím alatt felolvassa értekezését. 
(Az értekezést 1. folyóiratunk jelen számát.) A kérdéshez szólnak :

Vercdy Károly örvendetesen fogadja, hogy a gyenge tehetségűek 
elkülönített oktatása nálunk is napirendre került ; annyival is inkább, 
mert helytelen híresztelés az, mintha ez az ügy Németországban már 
megbukott volna. Ez nem áll, ellenkezőleg nagy haladás és eredmény 
mutatkozik ott ezen a téren is. Constatálja azt is, hogy ennek a kérdés
nek a napirendre tűzésénél első sorban maga a tanítóság tette a legkivá
lóbb szolgálatokat, a mennyiben éppen a tanítóság tette vizsgálódása 
tárgyává : miért nem haladhatnak egyes tanúlók s maradnak vissza 3—4 
évig egy-egy osztályban ; vagy pedig, hogy egyes osztályokban túl zseniá
lis gyermekek észbeli fejlődését mi okozza ? A vizsgálódás eredményeként 
comtatálták, hogy ennek az abnormális állapotnak nem oka az iskola. 
Ezt a kérdést a tanítók csakis az orvosokkal együttesen képesek meg
oldani, mert ily esetekben már csakis psycho-pathologiai alapon lehet 
gyógyítani. Németországban a gyenge tehetségűek külön oktatását már 
keresztül is vitték, s körülbelül 50—60 helyen rendeztek he ilyen intéze
teket vagy egyes külön osztályokat. Minden tanító (a fiatalokat alkal
mazzák erre a czélra) évi 300 márkát kap a tanításért s erre a czélra 
2—2 óra van szánva. Ezekben az osztályokban a tanúlók individuális 
képességüknek megfelelően taníttatnak és haladás mindenütt észlelhető. 
Elmondja szóló részletesen, hogyan van Berlinben az elmaradottak 
iskolája szervezve. Kiemeli, hogy eleinte ott is ellenszenvvel fogadták az 
érdekelt szülők az uj intézményt -  a neve miatt — de ez az ellenszenv 
immár le van győzve s a polgárság semmiféle szégyenfoltot nem lát már 
abban, ha gyermekét ilyen intézetbe kell küldenie. így van ez most már 
xhinden cultur államban. Ebből következtethető az, hogy minálunk is 
megfontolás tárgyává tehető annak realizálása. Szükséges a kezdeménye
zés, mert nálunk is a kor és eredmény igen sokszor feltűnő eltérést 
mutat fel a népiskolákban. Ez a kezdeményezés nálunk meg is történt. 
Maga a kormány vette kezébe a kérdés fonalát. Ismeretes az a körülmény, 
hogy a kormány ebben a kérdésben a fővároshoz leírt. Ebben a leiratá
ban felhívja a fővárost, hogy három ilyen osztályt szervezzen : a kormány 
aztán kitűnő tanítókat fog a rendelkezésére bocsátani. A kormánynak 
ebbeli kezdeményezését azonban a sajtó nem fogadta valami nagy rokon-
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szenvvel. Már előre is a «buták iskolá»-jának keresztelte el az intéz
ményt, s riasztotta el ilyen módon a közönséget. Az a kérdés, vau-e 
nálunk ilyen intézmény szervezésére szükség ? Igenis van. Túlkorú 
gyermekek u. i., a kik még olvasni sem tanúinak meg, koruknál fogva 
mégis tovább mennek az osztályokban s mindenütt kerékkötői lesznek 
a rendes lefolyású tanítás kiszolgáltatásának. Az intézmény czíme körül 
forog itt minden ; pedig a kormány erre nézve nem intézkedett még. 
Ezen könnyen lehetne segíteni. A fővárosban dívik pl. a correpetitió. 
Ilyen correpetitiót gondol ő is ezekben a külön osztályokban — u. n. 
«Nachhilfe-Schule»-t. Éppen a czím miatt támadta meg az intézményt 
egy nevezetes pædagogus, Dittes is 1807-ben, aki: «Das ist ein Miss
griff» jelszóval a külön iskolákat perkorrescálta. Ismétli, hogy ő nem 
külön iskolákat, csakis külön osztályokat akar, ebben pedig nincsen 
semmi megbélyegző. A fővárosi iskolaszékekben most dintenek ebben a 
kérdésben. A tudás hatalom ; ha ez az eszme képes lesz igazolni jogosult
ságát, akkor érvényesülni fog nálunk is.

Nagy László szerint igen fontos annak a megítélése, hogy vajon 
melyik tanúló minősíthető gyenge tehetségűnek. Baj, ha ezt nem isme
rik, mert némelyek egészségeset soroznak ide, mások meg idiótákat. Fel
olvasó ennek a kérdésnek a feszegetóse elől kitért, pedig éppen a helyes 
megitélés itt az elsőrendű feladat. Annyit tud, hogy hosszú és rendszeres 
megfigyelés el nem kerülhető s psycho-pathologiai ismeretek kell hogy 
rendelkezésére álljanak a tanítónak. A tanítóképző intézetekben tehát 
súlyt kell arra is fektetni, hogy és miként ismerje fel az ilyen gyermeke
ket a tanító s hogy képes legyen rendszeres Ítéletet is hozni. Lederer 
Abrahám köszönetét mond előadónak a kérdés alapos megvilágításáért s 
a maga részéről is fontosnak tartja, hogy az intézménynek helyes elne
vezés már előre is biztosítsa fennállhatását. Kívánja, hogy a főváros 
mentül előbb szervezne ilyen osztályokat. Kerékgyártó Elek egyes orvo
sok véleményét bírálja, ellentétbe hozva őket a tisztiorvosok intézkedé
seivel (egyes tantárgyak alól való felmentések tárgyában). A hibát az 
iskolában is látja, a mennyiben az egyes tanerők helytelenül osztatnak 
be egyes osztályokba. Dr. Illatky iskolaszéki elnök kéri a Társaságot, 
hogy a többi iskolaszék tájékoztatása czéljából küldje meg nekik a fel
olvasó úr értekezését. Hegedűs István dr. indítványozza, hogy a Verédy 
által ajánlott: «Elmaradottak iskolája» igen czélszerű elnevezése volna 
az ilyen intézeteknek. Elnöklő Heinrich Gusztáv a Társaság nevében 
köszönetét mond az előadónak és constatálja, hogy az előadás alapgon
dolatához a Társaság egyhangúlag hozzájárul. Kimondja továbbá, hogy 
a Társaság az értekezést kinyomatja s a főváros valamennyi iskolaszéké
nek meg fogja küldetni.

II. Az idő előrehaladottsága miatt a második felolvasás a jövő 
ülésre marad. Az ülés véget ér.
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Athenaeum mese-könyvtára. 11—15. kötet, Szécliy Gyula rajzaival.. 
Budapest, 1899. Atheænum. Egy-egy kötet vászonba kötve ára 1 korona-

11. Benedek Elek, Katona-mesék, 96 lap.
12. U. az, Mondák és legendák, 88 1.
13. U. az, Kalandos mesék. 110 1.
14. U. az, Székelyföldi mondák és mesék, 97 1.
15. U. az, Állatmesék, 74 1.
Bársony István, Magyar természeti és vadászati képek. Képekkel dí

szítette Neogrády Antal. Budapest, 1900. Atlienæum, 178 1., ára 13 kor.
Bató J. Lipót, Héber olvasókönyv genetikai tanmód szerint. A nép

iskolák I. osztályai számára. Harmadik bővített és javított kiadás. Buda
pest, 1900. Schwarz Ignácz, 48 1. Kötve 32 fill.

Büttner Lina, Az Urmándyak kincse. Regény fiatal leányok számára. 
Budapest, 1900. Athenæum, 256 1. Vászonba kötve 6 kor.

Cooper, Az útmutató. Átdolgozta Klaus Bernhard, fordította Pallagi 
Gyula dr. Budapest, 1900. Atlienæum, 125 1. Kötve 3 kor.

Dante Alighieri, A paradicsom. Fordította s magyarázatokkal kisérte 
Szász Károly. Budapest, 1899. Akadémia, 424 1. Ára 4 kor.

De Gerando Antonina, Rövid latin nyelvtan a leánygymnasiumok 
számára és magánhasználatra. I. rész : Alaktan. Kolozsvár, 1899. Stein János, 
95 1., vászonba kötve 1 kor. 20 f.

Deli, Bácsy Jakab. Regényes történet a XVII. századbeli hajdúvilág
ból. Tizenöt a szövegbe nyomott rajzzal. Budapest. 1899. Franklin, 148 1. 
Ára 2 kor. 40 f„ vászonba kötve 3 kor. 60 f.

Donászy Ferencz, Az aztékok kincse. Regényes elbeszélés. Bpest. 
1900. Athenæum, 428 1. Díszes vászonkötésben 8 kor.

Forgó bácsi könyvtára. 17. kötet: A két testvér és egyéb elbeszélé
sek. Számos képpel. Bpest, 1899. Athenæum, 125 1., kötve 1 kor. 60 f.

Gauss Viktor, Derült világ. Mesék és képek az állatvilágból. Magyar 
fiúk és leányok számára. Bpest, 1899. Athenæum, 191 1., kötve 5 kor.

Geréb József, A rómaiak története. A legújabb kutatások nyomán. 
Számos képpel, műmelléklettel és térképpel. (Marczali Henrik, Nagy képes 
világtörténet III. köt.) Bpest, 1899. Révai testvérek, XX. és 680 1. Ára 12 
kor., félbőr kötésben 16 kor.

Giese Mártha, Vadrózsa. Elbeszélés jó kis leánykák részére. Német
ből ford. Sárosi Czella. Bpest. 1900. Athenæum, 135. 1., vászonba kötve 
3 kor.

Huber Alfonz, Ausztria története. Átdolgozta Baróti Lajos. Átnézte 
Pauler Gyula. Első kötet. Bpest, 1899. Akadémia, 528 1., ára 4 kor.

Jánosi Béla, Az sesthetika története. Első kötet : A görögök æstheti- 
kája. A M. T. Akadémiától Gorove-díjjal jutalmazott pályamű. Bpest, 1899. 
Akadémia, 504 1. Ára 3 kor.



ZICHY ANTAL EMLÉKEZETE.

A Magyar Pædagogiai Társaság 1900 január áO-dikán tartott évi nagy
gyűlésén -elmondott emlékbeszéd.

Tisztelt nagygyűlés !
Nagy elmék sorsa, hogy alkotásaikra visszatekintve, azok 

értéke felett tépelődnek. A dicsőséggel befutott életpályájuk vég
eredményének éppen ezért korántsem tulajdonítanak oly értéket, 
minővel az, minden hivalkodás nélkül, dicsekedhetik.

Élte alkonyán Zichy Antal is magába száll s végrendelkezésé
ben, eredményekben gazdag tevékenységét analysálva, Hamlet- 
ezerü gondolatokkal illustrálja azt.

«Óhajtom — úgymond végrendeletében —, hogy porhüve
lyem korábban elhunyt szeretteim közelében, a köztemetőben 
csendesen, minden pompa mellőztevel, takaríttassék el. Sírkövem 
egy derékben eltört gránitoszlop legyen, jelképéül a legjobb szán
dékkal megkezdett, de czélt tévesztett földi pályámnak.»

A mikor a megsemmisülésre gondol, egy meddő élet fagyasztó 
köde nehezedett az emberszerető, mások baja iránt érző szívvel 
viselkedő nagy férfiúra, a ki egész életében a nemzeti ügy előbb- 
vitelében és embertársainak viszonyaikhoz illő boldogításában 
folytonosan közrehatott.

Vájjon mi jogosította fel Zichy Antalt erre az önvádra? Talán 
ősei örökét pazarolta el, vagy testi-lelki erejét hiú tobzódásokban 
merítette ki, avagy szibarita-életmódjával csak saját kényelmének 
kialakításával foglalkozott, vagy magánéletének szerencsétlen sza- 
kadékai nyelték el földi boldogságát? Valóban méltó tárgya lehet 
ez elmélkedéseinknek. Avagy puszta frázis ez a kettétörött gránit
féle kifejezés? Talán az elcsigázott test verte békóba Zichy örökké 
vidám, nagyratörő szellemét ? Hiszen a kik ismertük, a kik érint
keztünk vele, azok benne élete utolsó napjaiban is a folyton vidám, 
tervelő, minden izében gavallér, de ma már pusztuló táblabirák

6Magyar Pedagógia. IX. 2 .
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egyik maradékát láttuk. Családi életének jellemzésére pedig legyen 
szabad felemlítenem végrendeletéből, hogy nejében, a gyászoló 
özvegyben, őrző angyalát, élte megmentőjét tisztelte s «nélküle 
úgymond — már rég ott porladnék a hűvös földben«. És ez a sze
rető szív , mely benne lakozott, keserűséggel lett volna tele? 0, a ki 
vagyonából igen sokat a fővárosnak s az akadémiának hagyott, 
meghasonlott lelki állapotban vergődött volna ?

Nem, nem, ez lehetetlenség ! Ziehynek végső kijelentése, 
melylyel élte folyását mintegy megrögzíti, páratlan szerénységre 
vezethető vissza.

Öt nem nyugtatta meg annak tudata, a mi a nagy czélokért 
küzdőknek balsiker esetén vigaszul szolgál. Őt nem elégíthette ki 
annak tudata, bőgj7 in magnis et voluisse sat est.

A midőn a halál árnya ráveté dermesztő fátyolát, akkor 
számon kérte életének minden mozzanatát. A végleszámolás nem 
elégítette ki. Szellemi és testi tevékenységének tanúbizonyságai 
arra a meggyőződésre vezették, h gy azokat a nagy terveket, a 
miket ifjúkora óta szőtt elméjében, nagyrészt nem teljesíthette.

Ámde pesszimizmusában nem mérlegelte azokat az ered
ményeket sem, a melyekre joggal hivatkozhatott volna ! Mert nem 
áll az, hogy Zichy Antal lidérczfény után járva, útvesztőbe jutott.

Ifjú éveiben máris jelentkezik a közművelődés iránti érdeklő
dése. A szülői ház fenkölt szelleme, magyar érzülete és ember - 
szeretete lelkületének alapvetéséhez örökbecsű adalékot nyújta
nak. Az igazi honszerelem, az önfeláldozó, anyai szeretettel páro
sulva, benne a nemes kedély érzelmeit állandósítják.

Költői lelke szárnyra kel s dalban és szép prózában figyelmet 
keltőleg nyilatkozik meg.

A szerencsés véletlen úgy hozza magával, hogy eleinte a 
hires viczispánhoz, Szentkirályi Móriczhoz, majd az előkelő gon- 
dolkozású és nagyműveltségű Somsich Pálhoz kerül jurátusnak ; 
szemtanúja lesz a legnemesebb politikai versengésnek, mely a haza 
üdvét szabadelvű törekvésekkel igyekszik biztosítani. Széchenyi 
korát átélte. Folyton maga előtt látja azt a férfiút, a ki a közjó 
emelését nem a saját anyagi romlásával igyekszik előmozdítani.

Környezetében Anglia fejlődéséről beszélnek, sőt Írnak is 
arról. Széchenyi hatalmas jellemének impressiója alatt Zichy is a 
közügyek terére lép, s a minden izében magyar, liberális eszmé
nek esküszik hűséget, hogy esküjét végső lehelletéig megtartsa.
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Kerüli az erőszakos, felforgató és rombolva nagyratörő irá
nyokat.

Küzd az absolutismus és ultramontanismus liivei ellen, s a 
józan haladás szolgálatába áll. Reílectál a müveit külföld vív
mányaira s azokat értékesíteni akarja akár közgazdasági, akár 
kulturális szemjiontból, azonban mindezek mellett első sorban 
megmarad magyarnak úgy a parlamentben, mint a közéletben.

A szabadsági)arcz befejeztével visszavonul a közpályáról, ott
hont alapít, gazdálkodik és elmélkedik a haza sorsán. Beáll az iro
dalom művelői közé, czikkez a «Pesti Napló»-ban s minden oly 
•eszmét, mely a haza sorsán lendíthet, melegen felkarol.

Itt látszik meg rajta a táblabirák ősi, örökké aranyos kedélye !
Mindenüvé oda áll, a hol tenni vagy segíteni kell, s teszi ezt 

nem önzésből, hanem ügyszeretetből, s a midőn azt véli, hogy 
vannak mások, a kik az ügyhöz jobban értenek, azonnal félreáll 
s a vezetéstől tartózkodva, a közmunkásokhoz sorakozik. Ezért 
úgy ismerték, mint a nagy lemondót, a ki visszavonúl, mihelyt a 
legkisebb kétely fér vezetői képességéhez.

Parlamenti tevékenységére is ez vet árnyat, s ha a minister- 
ségig fel nem vitte, az nem képességeinek csekély voltára, hanem 
érzékenykedő szerénységére vezethető vissza.

Parlamenti sikerei közül bennünket főleg a közoktatási 
tárcza körüli szereplése érdekel. Nem azért vállalja el az előadói 
lisztet a G8. évi alaptörvényünk létesítésénél, hogy magának hírt 
és dicsőséget szerezzen, de teszi ezt főleg azért, hogy a nemzeti 
haladást biztosítsa egy szabadelvű, a nemzetiségeket és felekeze
teket egyaránt megnyugtató törvény létrejöttének előmozdításával. 
Enged, sokat enged s hajlandó a kompromissumokra, de szembe 
száll a felekezeti supremátiával s ezt a magyar államnak bizto
sítja, mire legjobb eszköznek az állami tan felügyeletet mondja. 
Azonban nem feledkezik meg a tanügy munkásairól sem.

Tőlük várja a magyar culturának hajnalhasadását. Ezért 
élükre áll, és lángoló kitartással közrehat mint tanfelügyelő a fő
város tanügyének fejlesztésénél. Müveit tanítókat sürget, de segí
teni is kíván mostoha sorsukon és számos gondjai közepette meg
alkotja 1872-ben a budapesti tanítók segélyzőegyesületét, mely 
nemes alapítója halálának évfordulóján lerótta kegyeletének adóját 
A Tanítók Kaszinójában rendezett gyászünnepélyével.

Csodálatos és a végzetnek mintegy rejtélyét képezi, hogy a
6 *
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mikor a segélyegylet 25 éves fennállásának emlékestélyén körünk
ben meg nem jelenhetett, oly sorokat intézett hozzám, melyek a 
tanítókat szerénységre intik. A levél teljes szövegében így hangzik:

Tisztelt barátom !
Köszönöm szives tudósításodat a közelgő tanítói gyűlésről, 

melyen azonban, valamint semmi más gyűlésen, megrongált egész
ségem miatt, részt nem vehetek.

Nagy megnyugvásomra szolgál, hogy Te fogod az ülést ve
zetni : mert évek óta tapasztaltam, hogy nézeteink és felfogásunk 
megegyeznek. Úgy, mikor a tanítókkal velők kell menniök, úgy 
mikor túlbuzgóságukat mérsékelnünk s őket esetleg szerénységre 
intenünk látszik saját érdekökben szükségesnek.

Szives üdvözlettel őszinte barátod
Budapest, 3. apr. 1898. Zichy Antal, s. k..
Felolvastam e levelet azért, mert nincs ok arra, hogy azt el

hallgassam. Zichy, a midőn e sorokat írta, azokra a csalódásokra 
gondolt, a melyek a tanítóságot élik, ha a legnemesebb intentiók 
mellett erejéhez nem mért feladatok megoldására vállalkozik.

О maga, ki mindenkor s mindenben a legnagyobb szerény
séggel viselkedett; a ki terveinek végrehajtásánál sokszor arra 
gondolt, hogy azok megvalósításához sem szellemi, sem anyagi 
erővel elegendőkép nem rendelkezik ; a ki érezte, hogy balsiker 
esetén a csalódás fájdalmai milyenek : épen ezért ezektől a keserű 
tapasztalatoktól akarta megkímélni figyelmeztető szózatával azokat, 
a kik iránt oly meleg rokonszenvvel és szeretettel viselkedett. Kü
lönben legjobban jellemezte önmagát Zichy а II. egyetemes gyű
lésen, a mikor azt, hogy tiszteletbeli elnökké megválasztották, a 
következőleg köszönte meg: «Nemcsak az önök kegyeletének és 
irántam oly gyakran tanúsított jóindulatuknak kifejezését látom a 
rólam való megemlékezésben, hanem egyúttal lélekemelő jelét és 
jelenségét annak is, hogy önök, a kik ilyen csekély emberről sem 
feledkeznek meg, a ki semmi sikert sem mutathat fel, a ki csak jó 
szándékára, akaratára hivatkozhatik, még ezt a csekély jóakaratot 
is méltányolják . . . »

Zichyben szerénységénél csak nemes szive volt nagyobb.
Érzelmeit, gondolatait az a három kötetre terjedő irodalmi 

hagyatéka fogja feltárni az utókor előtt, melynek jövedelmét a 
segélyzőegyesületnek szánta. Jellemző, hogy irodalmi hagyatéká
nak kiadási költségeit Zichy hagyományosai által kívánta fedez
tetni, de a jövedelmet már a tanítóknak biztosította.
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íme, az a nemesen érző és gondolkodó férfiú tette, a ki 1898 
május hó 19. óta szülőhelyén nyugszik, dicsőséges küzdelmek után. 
Talán ne is zavarjuk örök álmát azzal, hogy emlékét, tetteit mun
kás életéből újból felidézzük !

A classicusok jeleseik emlékét nem azért őrizték meg, hogy 
kőbe vagy érczbe véssék arczaikat, de tették azért, hogy a succres- 
•centiának követendő példákkal szolgáljanak.

Zichy Antalt is olybá vehetjük, a kinek élete okulásul és 
követésül szolgálhat, ha annak főbb eseményeit emlékezetünkben 
felújítjuk.

*  *  *

Zichy Antal életéből azokat a mozzanatokat, a melyek már 
tőlünk, a tanügygyel foglalkozóktól, távol állanak, csak rövidre 
fogva említem fel. Mindnyájan úgyis tudjuk, hogy a Zichy-család 
ősi fészkében, 1823-ban született, a somogyi Zala helységben.

Atyját korán elveszítvén, édes anyja szerető gondjaira volt 
bízva, a ki őt és nagy festő testvérét, a legkörültekintőbben nevelte 
fel. Bégi módon Veszprémben gymnasiumot, Pesten jogot végzett, 
majd a mint említém, Szentkirályi Mór és Somsich Pál mellett 
patvarista volt. A 47 48. cziklusban, mint Moson vármegye tiszti
ügyésze, követté választatott és így a parlamenti karriér előtte is 
megnyílt. О a béke párthoz csatlakozott.

Irogatni korán kezdett, lyrai költeményei és hírlapi czikkei 
már a 48-as években is feltűnést keltettek, ámde a szabadságharcz 
után azok már komoly tanulmányok jellegével bírnak, s a «Pesti 
Napló»-ban és a «Szemlé»-ben jelentek meg leginkább. A 60-as 
években politikai röpiratai mellett angol tanulmányokkal foglalko
zott, sőt a szépirodalom művelése körül (Cromvell) szerzett érdemei 
fejében a Kisfaludy-Társaság 1866-ban tagjává választotta, a mit 
az Akadémia 1870-ben követett. A szónoklatról írt értekezéssel 
foglalt helyet a Kisfaludy-Társaságban, Horatius szatíráival az 
Akadémiában, a hol idővel az I. osztálynak elnöke lett, s mint 
Széchenyi István iratainak kiadója és életrajzának megirója s pæ- 
dagogiai eszméinek közlője szerzett nagyobb érdemeket. Mint bí
ráló ismeretes volt lelkiismeretes eljárásáról, mert még a bot
lásokat is felsorolta jelentéseiben — kijavítva. Bennünket termé
szetesen Zichy tanügyi munkássága érdekelhet leginkább, noha 
még meg kell jegyeznem, hogy a parlament is kellően méltányolta
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köztevékenységét, a mennyiben 1872-ben tagja lett a codifikáló- 
bizottságnak és ebbeli karrierjét mint a szabadelvű törekvésekért, 
bátran síkra szálló főrend fejezte be.

Irodalmi tevékenysége különben számottevő, noha Vadnay, 
a Kisfaludy-Társaságban elmondott emlékbeszédében,* azt állítja, 
bogy Zichy nem hagyott maga után költői remeket, minőt csak 
lángész hatalmas ereje alkothat, sem a tudományt előbbrevivő oly 
szakmunkát, minőt csak egy czélra összpontosított buvárló elme 
hozhat létre, ekkép az ő szellemi értékének becsléséhez nem egy 
vagy két kimagasló műről vagy eredményről vehetünk igaz mér
téket, hanem hosszú életének és sokféle munkásságának ritka össz
hangjáról. Ha művei nem példányok is, de élte példa, mely azt 
hirdeti, hogy az eszmények hűséges szolgálatával nyomokat hagyó 
érdemeket lehet szerezni, még ha a természet ritka kegye nem is 
áld meg valakit azzal a teremtő lánglélekkel, mely az életben 
könnyű szárnyalással érheti el a dicsőséget, holta után pedig a 
halhatatlanságot. Péterfy, pædagogiai szempontok szerint, Zichyt, 
mint a kölcsönös engedmények hirdetőjét, ismerteti, a ki azonban 
a magyar állam vezető befolyását soha fel nem adta. (Néptanítók 
Lapja, 98. évfolyam.)

Zichy maga e tekintetben oda nyilatkozik, hogy «az első 
magyar népoktatási törvényünk nem elvont elméletek, hanem az 
élet gyakorlati kívánalmainak szülöttje és két ellentétes áramlat
nak, kölcsönös engedmények útján, kiegyenlítéséből származott 
úgynevezett kompromissum. Az egyik fél az iskolát az egyház alá
rendelt közegének s mintegy kiegészítőjének, a másik fél az állam- 
hatalom föltétien eszközének óhajtá vala tekinteni, s mind a kettő 
jogot tart reá, s erős érvekkel támogatja azt. A magyar törvény- 
hozás a két szélsőség között a középiítat kérésé és az ügynek javára 
nagyrészt meg is találta azt. Elnyomni a hitfelekezetek iskoláit 
szintoly nagy hiba volna, mint korlátlanúl s minden ellenőrzés 
nélkül kezökbe adni azokat. A jól szervezett állami felügyelet foly
tonos éberségben tartja őket s üdvös versenyre, előhaladásra ser
kenti, másrészt magát az államot is erkölcsileg kényszeríti, hogy 
az általa ápolt és fentartott intézetekben mindig magasabb szín
vonalra emelt s a bírálatot megálló, igazi mintákat mutasson fel».

Ennek az eszmének állott szolgálatában a parlamentben éa
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pedig oly sikerrel, hogy a mikor Eötvös báró a népoktatási tör
vény végrehajtásához fogott és oly tanfelügyelők után nézett, a 
kik a törvénynek nem betűit, hanem annak szellemét volnának 
képesek végrehajtani, Zichyre, hű munkatársára, a népoktatási 
törvény létrehozatalának előmozdítójára gondolt első sorban.

Jól tudta ugyanis a nemes szellemű báró, hogyha valahol, 
úgy a fővárosban ehhez oly férfiúnak gondos, irányító keze szük
séges, a ki az iskolafentartók és felekezetek, valamint a nemzeti
ségek között a jó egyetértést ugyan fentartani, de az állami supre- 
matiát is teljes épségben megőrizni és emelni tudja.

Erre Zichy Antalt szemelte ki, a ki már a parlamentben 
nemcsak európai műveltségének, ideális hazafiasságának adta fé
nyes jelét, hanem a difi'erentiáknál előzékenységével és türelmével 
a felekezeti szempontból féltékenykedö kedélyeket nemcsak meg
nyugtatni, hanem magának az ügynek is megnyerni tudta.

A «NéptanítókLapja» 1869 május hó 6-án közölte legelőször 
a magyar tanfelügyelők kinevezésének első sorozatát, a kiknek 
elére ugyanez év április hó 24-én 0 Felsége Zichy Antalt, a Kis- 
faludy-Társaság tagját állította.

*

Tanfelügyelői tevékenységét és az ezt irányító alapelveket 
legjobban jellemezhetni a budapesti iskolatanácsban 1869. évi 
augusztus hó 14-én az alakuló ülésen elmondott beszédével, a 
melyből álljon itt a következő részlet:

Minden törvény és minden intézmény, legyen bár magában a 
legtökéletesebb, holt betű és Írott malaszt lesz, úgymond Zichy, ha 
nincs meg az érdekeltekben azon buzgóság, a nemzetben azon 
szellem, mely a törvénynek, az intézménynek életet ad. Mit az 
oktatásról rég észrevették a gondolkodók, hogy t. i. a táplálékhoz 
hasonlít az, melynek nem annyira mennyisége, mint minősége s 
teljes megemészthetősége ad életerőt, miáltal az, mint a magyar 
mondja, vérré válik, szintoly találó a hasonlat a törvényekre alkal
mazva is, melyekkel az arra hivatottak, vagy hívatlanok egy nem
zetet időnként új és üde életre keltenek, vagy hosszabb tespedésre, 
sorvadásra kárhoztatnak. A magyar törvénynozás, midőn az 1868. 
évi NXXVIII. törv.-czikkét megalkotta, ezzel nemcsak a szomszéd 
Ausztriát, hanem nagymesterünket Poroszországot is egy lépéssel 
megelőzte. Az alapelv, melyből e munkájában kiindult, s melyet 
következetesen végigvinni törekedett, a szabottság s önkormány
zat elve volt.
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Zichy ennek a két vezéreszmének szolgálatába állította az 
oktatást. Tudta és érezte, hogy a legjobb törvény mit sem ér, ha 
nincsenek meg az ahhoz értő végrehajtók. A főfelügyeletet nem 
abban találta, hogy a meglevő állapotokat compromittálja, ő nem 
akart azokhoz a photographokhoz hasonlítani, a kik, főleg e talál
mány első korszakában, élethűen adták ugyan vissza mindenkinek, 
de csak rút és visszataszító vonásait és árnyékkal fedték el sokszor 
a legkellemesebb női arcz szépségeit. Az oktatásnak — szerinte — 
végczélja nem lehet más, mint az emberi nem tökéletesbítése és 
Istenhez való felemelése a kölcsönös bizalom és testvéri szeretet 
meghonosításával.

Épen ezért megnyitó beszédében rögtön tiltakozott az ellen, 
mintha az új iskola a vallásos érzés ápolását elhanyagolná és csak 
az ész kifejtésére fektetné a súlyt.

A saját tanfelügyelői eljárásáról abban kíván tájékozást 
nyújtani, hogy ő azokhoz sorakozott, a kik a létező hibák elleple- 
zését, vagy épen az öndicsőítés tömjénfüstbeburkolását bűnnek 
tartják, és a jobb útra való lépést attól teszik függővé, ha a töké
letlen állapotok kényelmetlen érzetét élénken éreztetik. Elismerés
sel adózik nyomban Pest városának a közoktatás érdekében hozott 
áldozatokért, ámde ráutal azonnal a számos teendőre, az iskola- 
épületek kevés számára és azok czélszerütlen voltára. «Sajnála
tomat kell kifejeznem — úgymond — némely újabb, költséges épít
kezésnek annyiban való czélszerütlen volta felett, hogy épen a leg
zajosabb utczákat és térségeket, melyeket minden áron kerülni 
kellene, választották ki a csendet igénylő tantermek számára.» 
A jegyzőkönyvnek sárguló lapjaiból ez napjainkban valóságos 
tetemre hívás !

Időm nem engedi, hogy részletesebben is jellemezhessem 
Zichyt tanfelügyelői működésében, mindazonáltal egy pár adalékot 
fel kell sorolnom e tekintetben.

Az iskola feletti főfelügyeletet a fővárosban régebben egy 
külön főigazgató intézte. Ennek hatáskörét azonnal megszüntetni 
igyekezett s a közvetlen felügyeletet a mostani iskolai igazgatói 
intézmény létesítésétől várta, s e végre az igazgatók számára külön 
utasítást dolgoztatott ki, azonban az iskolai igazgató főíámaszát 
főleg az iskolaszékekben vélte megállapítani.

«Az iskolaszékek, úgymond, a közjóra irányozott törek
véseinkben nemcsak derekasan segédkeztek, de mint a tör-
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vény végrehajtó közegei folytonos, lankadatlan működésben 
voltak.»

Az iskolaszékek tagjai, szerinte, csupa hazafiasságból és 
ügyszeretetből egy igen sok munkával, fáradsággal, áldozattal 
járó  valóságos hivatal terheit viselik és osztják meg maguk között 
és végeznek temérdek teendőt egy fillérnyi jutalom vagy kárpótlás 
nélkül !

A közigazgatás ez ága az államnak és községnek semmibe 
sem kerül, sőt a mi több, minden alkalommal még meg is adóz
tatják magukat s hol egy, hol más alkalommal hoznak kisebb vagy 
nagyobb, de gyakran ismétlődő, pénzáldozatokat is, mely példa 
aztán számos utánzóra talál.

Zichy érezte és tudta, hogy az iskolaszékek önzetlen tevé
kenysége a legnagyobb elismerésre méltó. Megszívlelhetnék e ki
jelentést azok, a kik tisztán hatalmi szempontból az iskolaszékek 
hatáskörét megnyirbálni, sőt azt végkép megszüntetni törekszenek.

Az iskolai felügyeletet tehát Zichy az iskolai igazgatói intéz
ménynyel nem ellentétbe, de összhangzásba kívánta hozni, mely
nek kiegészítését, illetőleg befejezését az iskolatanács (most köz- 
igazgatási bizottság) képezné. Mint a közoktatási tanács egyik 
vezetője különben később a tanfelügyelői intézményt bővebben 
kifejteni törekedett és segítőtársakul vezető tanítókat kivánt meg
nyerni, a kik 20—30 iskola felett gyakorolnák a pædagogiai fel
ügyeletet.

Hogy a tanfelügyelet gyakorlását miként szándékozott ki
alakítani, azt legjobban jellemzik zárójelentései és az iskolatanács
tól való elbucsuzása.

* * *

Első jelentése az 1868/69. tanévről szól és három részre osz
lik, ú. m. statisztikára, tényleges állapotra és tervbe vett refor
mokra.

Szerinte az iskoláról először a számok beszélnek, másodszor 
a mi van s harmadszor a mi lesz.

Zichyt már akkor is az a gondolat bántja, a mi utódait, hogy 
t. i. egy csomó gyermek van a fővárosban, a ki iskolába nem jár.

Számításai szerint akkortájt Pesten 1889 tanköteles volt 
olyan, a ki iskolába nem járt.

A midőn e felett kesereg, nem mulasztja el kijelenteni, hogy
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«félő azonban, sőt bizonyos, hogy az iskolába nem járók számát a 
tanköteles gyermekek kipuhatolása sokkal nagyobbra fogja emelni».

Beismeri, hogy a számítása ingatag alapon áll, a mennyiben 
a városi összeírás megbizhatatlan, sürgette tehát ennek megbíz
hatóvá tételét.

Harmincz éve sürgetjük azt azóta, de talán a jövő században 
jó Zichy indítványa valahára mégis csak realisáltatni fog.

Zichy különben ezzel a kérdéssel behatóan foglalkozott és 
nem kevesebb mint 15,864 tankötelest tartott olyannak tankerü
letében, a kiknek, mint iskolát nélkülöző szerencsétleneknek, ne
veltetéséről gondoskodni kellett volna.

De hát tekintsünk el ettől és nézzünk utána, hogyan ítélte 
meg az akkori iskolai állapotokat.

Kifogásolja, hogy az elemi iskolák átlag csak négy osztály
ból állottak, s a tanítók nem a felszálló, hanem a maradó rend
szert követték.

Kidicséri a kath. tanítóképezde mintaiskoláját, a hol a fel
szálló, vagyis váltakozó rendszer dívott.

A tankönyveket olyannak minősíti, melyek egy megbukott 
politikának állottak szolgálatában s örömmel jelezte, hogy miután 
a bilincsek lehullottak, a tanítók buzgalmával a szabadságnak és 
honszerelemnek a zsenge szivekbe való beoltása kezdetét vette.

Az iskolai épületeket erősen megkritizálja s azt mondja, hogy 
azoknál inkább a külfényre, mint a czélszerűségre voltak tekintet
tel. Indítványozza, hogy a tantermek ne az utczára, hanem az 
udvarra nyíljanak. Sürgeti a világosságot és szellőztetést s a tan
termek túltömöttségének megszüntetését. Felemlíti, hogy a kecs
keméti utczában, a Terézvárosban és Budán 100—190 tanulóval 
bíró tantermeket talált, és ezekben, eltekintve attól, hogy a tanító 
annyi gyermeket oktatni nem képes, még az az aggodalom is meg
szállja a lelkét, hogy a túlzsúfolt iskolákban a miazmák és ragá
lyos betegségek tenyésztője található fel. Sürgeti a külvárosi iskolai 
építkezéseket, s utal arra, hogy a külvárosi lakók jobbaknak tart
ják a belvárosi iskolákat s aristokrata hajlamuknál fogva restellik 
gyermekeiket egy mezitlábos fiúval egy padba ültetni. Szabad
elvű felfogását az iskolakerületek létrehozásával érvényesíti.

Humoros felfogásának Zichy különben szintén ad kifejezést.
A legidyllibb benyomást — úgymond — teheti Budán a gel

lérthegyi iskola, a hol a látogató útközben veszett ebbel találkoz-
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liatik, de kárpótlásul vidám gyermekeket, s a növényzet némi 
ismeretével bírókat fog látni. Kár, hogy magyarul keveset tudnak 
Budán ; a többi között egy eddig felfedezetlen müveit tolvaj is 
akadt itt, a ki a tantermek térképeit, ha hozzá fér, elviszi.

Zichy a tanítókat ezúttal érdemeik szerint osztályozni magát 
képesnek nem érezte, a mennyiben őt erre az idő rövidsége fel 
nem jogosította, de dicsérettel emel ki olyanokat, a kiknek iskolá
jába egy idegent, a kiben jó véleményt akarna ébreszteni, elkalau
zolhatna.

Különben már ekkor sürgeti a helyettes tanítók behozatalát, 
a mennyiben a tanítókat akkor sokszor egyes helyeken a tanulók 
helyettesítették.

Bizonyos költői lendület ömlik el sorain, a mikor a főváros 
tanügyi jövőjéről emlékszik meg.

Utal a lázas mozgalomra és lelkesedésre és jóslatszerű ihlett- 
séggel a következőket mondja : «így haladva, a tökély azon fokát, 
mi szerint fővárosunkban egy iskolázatlan gyermek se legyen, a 
népesség folytonos növekedésével lépést tartva, közelítjük meg».

Bízik abban, hogy a sok keserűséggel megvitatott igazgatói 
utasítás a közoktatás érdekeit biztosítani fogja s felemlíti, hogy a 
főváros áldozatkészségétől eltekintve, az iskolaszékek közreműkö
désének fogjuk köszönhetni, ha megbízható statisztikai adatokra 
lehet szert tenni, mely a tervszerű haladásnak fogja básisát képez
hetni.

*  *  ¥

Bövid tanfelügyelői működéséből néhány mozzanat annak 
intentióit különben eléggé megvilágítja.

Sürgeti az igazgatói pragmatikát. Bízik a tanügy vezetőiben, 
az igazgatókban, de nem kívánja a tanítókat kiszolgáltatni azok 
önkényének. Biztosítja tehát az egyes tanítók jogait. Különbséget 
tesz a községi és felekezeti tanítók között annyiban, a mennyiben 
kimondatja, hogy a községi tanító akadályoztatás esetén a hit
oktatót nem tartozik helyettesíteni.

Tisztán humánus és szabadelvű felfogását jellemzi az is, 
hogy a tanító a saját személye elleni vádat vagy fenyítést, mint 
iskolaszéki jegyző megfogalmazni nem tartozik.

A tanítógyűlések fontosságát példaadással dokumentálja, s 
örömmel utal arra, hogy a községi iskola intézménye folyton hódít
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a tanítók köreiben, de egyúttal sajnálkozását fejezi ki, bogy a tör
vény jótéteményeit a felekezeti tanítókra kellő mértékben nem 
lehet kiterjeszteni.

Melegen üdvözli a Népnevelők Egyesületének a tanszer
múzeum létesítését ezélzó kezdeményezését és a tanító egyletek 
számára helyiségeket sürget. Hogy a tanítóknak milyen jóakarója 
volt, azt bucsúzólevele documentálja legjobban.

Körlevél.

Buda-Pest összes képezdei, polgári iskolai és népiskolai nyilvános és 
magántanáraihoz, tanítóihoz és tanítónőihez.

Meghatva nyúlok a tollhoz, midőn Önöktől kell elbúcsúz
nom szeretett pályatársak !

A legjobb törvények, a legüdvösebb intézkedések hiába vol
nának, ha nincsenek buzgó végrehajtói, ügyes és tapintatos életbe
léptetőik.

S ha igaz, hogy csak művelt népek tarthatják fenn magukat 
s érvényesíthetik hatalmi állásukat: úgy nem merész állítás az, 
hogy hazánk jövendő nagysága, jólléte Önök kezeibe van letéve, 
mint a kik minden lehető művelődésnek, emelkedésnek első alap
jait vetik meg.

Míg mások kevesebb erőfeszítéssel s csekélyebb szellemi 
tőkével, a vagyoni jóllét után törekedve, különböző életpályákon 
aránylag rövid idő alatt érik el czéljokat : Önök teljes önfeledés
sel, szeretettel, véghetetlen béketűréssel és kitartással szentelik 
magokat nemes hivatásuknak, melyet betöltve hosszas fáradozá
saiknak vajmi sokszor saját lelki nyugalmukon s önérzetükön 
kívül semmi egyeb jutalmát nem látják. Sőt hajló korukra s hátra
hagyott árváikra csak szivszorulva gondolhatnak.

Ez okból, ha bármely emberbarát, vagy érdemes hazafi előtt 
kalapot emelek, nincs senki, a kit egy hivatásának élő, lelkes tanító
nál többre becsülhetnék, s ki iránt magamat és a nagy közönséget, 
hála és főleg anyagi elismerés dolgában mélyebben eladósodottnak 
erezhetném.

Köztünk, együttműködésünk három évi időszaka alatt, jó 
egyetértés, barátság uralkodott, egymás törekvéseit megértettük, 
fölkaroltuk, előmozdítottuk.

Midőn ama hivatalos pályától, mely minket összehozott, egy 
időre visszavonulok : hiszem és remélem, hogy a szellemi kötelék, 
a rokonszenv és barátság, mely minket összefűz, ezentúl sem fog 
meglazulni köztünk.
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Közművelődésünknek s különösen népnevelésünk emelésé
nek fogom szentelni bármely állásban ezentúl is legjobb erőimet, 
számot tartok jövőre is Önök lelkes támogatására.

Nem örökre mondok Önöknek «Isten hozzád»-ot s miután 
szívben-lélekben Önökkel egy maradok : köszönöm irántam min
den alkalommal kitüntetett eddigi szivességöket s azt ezutánra is 
kikérve maradok Önöknek szeretett pályatársak őszinte barátjuk, 
tisztelöjök

Pesten, 1872 julius 9-én. Zichy Antal.
A mi az oktatást illeti, Zichy nemcsak a törvény követelmé

nyeit tartja szem előtt, hanem melegen érdeklődött a felnőttek, 
mint az ismétlő tankötelesek sorsa iránt is, felkarolta a vasár
napi, a tanoncz- e's ismétlőiskolák ügyét, de nem kívánt ingyen 
munkát a tanítóktól, hanem sürgeti azoknak honorálását.

Lelkes hive a polgári iskoláknak és ő szervezi először azokat 
szeretettel, körültekintéssel.

Nagy figyelmet fordít a tanítók önképzésére és azt pályázati 
hirdetésekkel igyekszik emelni. Az 1869. évi augusztus hó 1-ső 
napján közzétett felhívásában azt állítja, hogy «tanulni mindig 
kell és én megvagyok róla győződve, hogy ifjú barátaim, a kezdő 
néptanítók, lerázván magukról az iskolai port, édes üdülést fog
nak találni egy-egy jótékony könyv olvasásában». E nézetéből ki
indulva pályázatot nyitott egy «Pestalozzi életét és hatását röviden, 
tanulságosan és népszerű nyelven tolmácsoló társadalmi műre». 
A 100 frt fő és 20 frt mellékdíj elnyerésére csak a fővárosi altaní- 
tók és képezdét végzett præparandistâk pályázhattak. Zichy tehát 
a fiatal nemzedékre vetett ügyet, mert azé a jövő. Sürgeti is a 
tanítóképesítésnek kizárólag az állam által való intézését, a képző
ket pedig nagy előszeretettel gondozza.

Jó szívéről tanúságot tesznek úgy az iskolaszékeknél, mint 
az Eötvös-alapnál és a Segélyzőegyletnél tett alapítványai.

Magával a fővárossal, mint iskolafentartóval, a legjobb 
viszonyt igyekszik cultiválni, a mikor csak módját és szerét teheti 
ráutal arra, hogy a főváros egy iskolaalapot létesítsen, mely a fej
lődésnél az esetleges tartalékalapot képezné, viszont az államot is 
figyelmezteti, hogy a fővárost teendőiben anyagilag is támogassa, 
a minek eredménye volt a fővárosi államsegélynek az országos 
költségvetésbe való beállítása.
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Zajtalan, de sikeres tevékenységével Zichy ismét felkölti a 
személye iránti közérdeklődést, a politika visszaköveteli. Szép 
sikerei, a melyeket a tanügy terén szerzett, nem tartóztatják vissza 
attól, hogy állásától meg ne váljék. 1872 április hó 20-án jelenti 
ezt be a tanácsnak. Az erre vonatkozó jegyzőkönyv 42. pontját 
egész terjedelmében közöljük, mert ez zárókövét képezi tanfel
ügyelői működésének.

«Elnöklő tanfelügyelő úr az ülés befejezésével emeltebb han
gon jelenti az iskolatanácsnak, hogy ő, hosszabb idő óta táplált 
szándékához híven, állomásáról lemondott, s hivatalát már csak 
addig folytatja, míg utódának kineveztetése felsőbb, illetőleg leg
felsőbb helyről, reménye szerint, már a legközelebbi hetekben 
megtörténend ; ünnepélyesen kijelentvén, hogy őt állomásának el
vállalására főleg a népnevelés oly szent és legnagyobb fontosságú 
ügye, részint azon tisztelet és baráti szeretet késztette, melylyel a 
szabadelvű népoktatási törvénynek alkotója, művével egy szebb 
korszakot hirdetett néhai dicső emlékezetű br. Eötvös József val
lás- és közoktatásügyi m. k. minister személye és fenkölt szelleme 
iránt viseltetett; a főváros köznevelési ügyének örömmel és büszke
séggel szentelte szerény munkásságát, a törvényértelmébeni új 
szervezések s így a nehézségek közegyetértéssel, s különösen Pest 
város törvényhatóságának a tanügy terén óriási áldozatkészségével 
és példás tevékenységével legnagyobb részben elhárittattak, s végre 
elértük azt is, hogy a fővárosi közoktatásügy újabb föllendítéséhez 
az államhatalom is egy nemzet méltóságához illő nagyobbmérvü 
segélyösszeggel járul hozzá, ezentúl a megkezdett mű folytatását 
szívesen engedi át avatottabb tehetségnek, magával vivén azon 
tudatot, hogy a reábizott hivatalnak csekély ereje ,és tehetségéhez 
képest, úgy ezen díszes testület, valamint a t. fővárosok törvény- 
hatóságainak, nemkülönben a magas kormány és az összes buda
pesti tanári és tanítói testületek szives és hathatós támogatásával 
lehetőleg megfelelni iparkodott.

De midőn visszavonulását ily ünnepélyes hangulatban nyil
vánítja, nem fejezheti ki eléggé szavakkal azon mely hálaérzelmet, 
melylyel ezen t. testületi hatóság s ennek érdemes tagjai iránt 
viselkedett és viseltetni fog ezután is, mivel becses emléköket 
továbbra is szivében hordozni, s a legbensőbb tiszteletet, melyet 
irántuk érez, kebelében ezentúl is fentartani fogja ; nem felejtheti 
el szívélyes és meleg köszönetét kifejezni azon kegyes elnézésért 
irányában, azon tapintatos eljárásért, melyet a t. iskolatanács min
den tárgyalás alkalmával tanúsított, s azon mindenoldalróli támo.- 
gatásért, melylyel személyét és jóakaratú tevékenységét istápolni 
kegyeskedett. Még néhán}7 szívélyes búcsúszó után az iskolatanács 
nevében Csengery Antal iskolatanácstag vévé át a viszonzó vég
szót, fájdalmát jelentvén ki a felett, hogy Zichy Antal tanfelügyelő
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és kir. tanácsos Ö nagysága, ki e testületben s ennek támogatása 
mellett történt három évi tevékeny és eredményes munkássága 
után tanfelügyelői székét elhagyja s hivatalától megválik, hol annyi 
tapintattal, szak- és tárgyismerettel s erélylyel párosult gyöngéd
séggel vezeté az ügyeket s az iskolatanácsnak kivétel nélkül min
den ülésében az elnökséget, s lrajtá végre a tanács határozatait, 
viszont szívélyes köszönetét szavaz neki, s az iskolatanács részéről 
jegyzőkönyvi elismerést indítványoz eddigi sikeres működéséért, s 
az iskolatanácsot becses emlékezetébe ajánlja ; szintén néhány 
mély jelentőségű benső szó után, s meleg kölcsönös kézszorítások 
után az iskolatanács ülése azzal fejeztetik be, hogy ezen testület 
elismerésének e kifejezése, s a mindkét részről történt búcsúszavak 
a jegyzőkönyvben megörökíttessenek s ezek szövege a távozónak 
emlékül kézbesíttessók.»

Súlyt fektetett távozása, alkalmából Zichy még arra is, hogy 
áldozatkészségével a jótevés szükséges voltára rámutasson és azzal 
a tudattal távozott fényes helyéről, hogy úgy a tanítóság, mint az 
iskolai ügy vezetői részéről mindenkor támogatásban részesült. 
Nem csekélyebb egyén, mint Csengery Antal volt az, a ki a távozót 
biztosította, hogy úgy tapintata, mint szakismeretei és gyöngéd
sége mindenkit, a ki vele érintkezett, lekötelezett.

*  *  *

íme egy tanfelügyelő, a kit az önzés hétköznapi küzdelmei 
és intrikái nem szorítanak le a közpályáról s a ki önkényt távozik, 
magával vivén az idealismust, a tanügyért való lelkesedést és a 
tanítók iránti tiszteletét ! Különben Zichyt a fejedelmi kegy is 
többrendbeli kitüntetésre, a közvélemény pedig bizalmára mél
tatta, úgy hogy az elismerés koszorúja is még életében bőven ki
jutott és nem érdemetlenül.

*  *  *

Zichy emlékét azonban talán mégis csak az az egyesület fogja 
leghálásabban megőrizni, mely neki köszönheti nemcsak léteiét, 
hanem eddigi jótékony hatását is. Ez a fővárosi tanítók segély
egylete. Sántha Lajos, annak költői lelkű titkára, Évkönyveink 
lapjain megörökítette azokat a küzdelmeket, a melyeket a fővárosi 
tanítóság anyagi gondokkal terhelve, az ügy szentségében bízva, 
végigbarczolt a 60-as években Zichy oldala mellett.

A nemzeti föllendülés időszaka ez. A hosszú mulasztás pót
lásából a tanítóságnak is nagy rész jut ki. Tanítóink is ép úgy
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mint vezérük, mindenütt ott vannak, a hol baj van és a hol annak 
megszüntetése kerül napirendre.

A tanítóság ezen eszményi törekvései közepette azonban 
anyagi romlás felé sodortatik.

Zichy ezt észreveszi és a végzetessé válható csapást azonnal 
igyekszik a tanítóságtól elhárítani.

1872. évi julius 15-én a nagy közönséghez, illetőleg a nem
zethez fordul, hogy önkéntes adakozásokkal segítsék előmozdítani 
egy olyan egylet létesítését, mely az uzsorások körmei közül ki
szabadíthatná a tanítókat s segíthetné a sors csapásai által sújtot
takat.

Nem alamizsnát kért a tanítók számára, a melyet azok be
csületérzése kénytelen lett volna visszautasítani, hanem oly alapot 
kívánt létesíteni, melyből olcsó kamat mellett kölcsönt nyerhetné
nek a tanítók a visszafizetés kötelezettségével. E mellett megbete
gedések vagy halálozások esetében azoknak, a kik erre reászorul
nak, rögtöni segélyt kivan biztosítani.

Zichy Antal szerencsés keze, a sajtó és emberbarátok támo
gatásával, tényleg megteremtette az alapot. Nemzetünk kiváló fér- 
tíai közül többen azonnal átadják szeretetadományaikat, úgy hogy 
az akkori tanév kezdetével máris 1000 frt áll az egyesület rendel
kezésére, a mit a főváros vagy 6000 írtra tehető adománya követ. 
Az egyesület létesítése körül nagy elismerést érdemlő buzgalmat 
fejt ki a tanítóság, de mégis Zichy az, a kihez nemcsak a kezde
ményezés, hanem az eredmény emléke fűződik, mert a mikor az 
elnöki tisztről lemondott, 16,000 frt egyleti vagyonnal számolt be. 
Mostanában pedig, noha 60,000 koronánál többet fordítottak 
jótékonyczélokra, az alapvagyon a 110,000 koronát meghaladta. 
Ezek a koronák bevilágítják a múltat és örök fénynyel övezik 
körül Zichy emlékét.

És e fény tartós, mert az érdemek ama gyémántkövei ragyog
nak bennök, melyeket a közpályán hasznosan eltöltött, önzetlen 
munkásság fejében nyújtott a közelismerés.

*  + *

De vájjon társulatunkkal szemben az elköltözött milyen 
állást foglalt el s mit köszönhetünk közrehatásának.

Zichy tiszteletbeli tagunk volt s örömmel üdvözölte társula
tunk létesiilését, mint folytatását azoknak a törekvéseknek, a
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melyeket régebben ő is elősegített. Alapítványt is tett, résztvett 
több ülésünkön, sőt 1897-ben a tanítói nyugdíjtörvény érdekében 
felszólalt, Széchenyiről pedig felolvasást akart tartani, de az idő- 
közileg beállott betegeskedése ebben megakadályozta. Ha közvet
lenül nem is hatott közre czéljaink elérésében, ernyedetlen mun
kálkodásával úgy a tanügy gyakorlati mint elméleti részének 
előbbvitelében és a Széchenyi-irodalom művelésével örök időkön 
íenmaradó sikereket ért el. Ennek tudatában igyekeztem a fenneb- 
biekben ezeket a sikereket méltatni, melyek*'különben tanúbizony
ságot tesznek arról, hogy az elhúnytban az irodalom egyik önzet
len művelőjét, a pædagogia pedig a hatvanas évek egyik reformá
torát tiszteli. Társulatunk e pillanatban pedig fenkölt szellemű 
tiszteletbeli tagja 'iránt rótta le kegyeletének köteles adóját.

Zichynek nemesen gondolkozó, érző és cselekvő alakját csak 
rövid vonásokban állíthattam lelki szemeink elé, de azért talán 
mégis sikerült kimutatnom, hogy mily sokoldalú és közhasznú 
tevékenység jellemzi munkálkodását. Bekapituláljuk azt a követ
kezőkben :

Mint politikus a béke párt híve, de a nemzeti aspiratiókat 
fel nem adja és élte alkonyáig a szabadelvüséget szolgálja. Utolsó 
szereplésével a főrendek házában is azt a szilárd meggyőződését 
documentálja, hogy a magyar szabadság megköveteli a vallások 
egyenrangúvá tételét. Az 1897-iki budget tárgyalásánál a főrendi
házban mondott beszéde a culturpolitikust annyiban jellemzi, a 
mennyiben őszintén bevallja, hogy míg a közoktatás alsó fokán 
perhorreszkálja az államosítást, addig az egyetemeknél ezt a leg
szigorúbban megköveteli, mert az oktatás legmagasabb fokán az 
államnak az egyháztól való elválasztásának szüksége forog fenn. 
A középiskoláknál az alsó fokon az osztályok egységesítését, a felső 
fokon a nemzetiségek nyelveinek tanítását sürgette. A polgári isko
lának előnyül tudja be elasticitását, a nőnevelés modern áramla
tát, hogy a nőket a kenyérkereseti pályára viszi nagy tömegekben, 
elitéli, mert ez a természet rendjének felforgatására fog vezetni. 
A népiskolai törvénynek revisióját csak is fentartással fogadta el, 
a mennyiben abban oly szép elvek vannak lefektetve, a melyeket 
«valóban kár volna vigyázatlanul a mosdóvízzel együtt kiönteni.» 
Mint író, nem volt ultramontán, de atheista sem, hive a modern 
eszméknek, de a classikus formát és gondolatmenetet tekinti a 
cultura fundamentumának. Magyarország jogi fejlődésében — per-

7Magyar Pædagogia. IX. 1 .
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horreszkálja az állami omnipotentiát. — Mint paedagogus a nép
oktatás fontosságát elismeri, a szakirodalom tanulmányozását és 
művelését sürgeti, a tanítók egyesülésének nagy jelentőséget tulaj
donít s a törvény és kormányrendeletek végrehajtásánál épen úgy, 
mint azok megalkotásánál kompromissumra hajlandó, de azonnal 
megtagad minden engedményt, a mikor a magyar állameszme 
suprematiáját látja veszélyeztetve. Mint tanügyi administrator tar
tózkodik az állapotok kompromittálásától, kerüli a napjainkban 
sűrűn jelentkező öndicsőités tömjénfüstjét és zajtalan tökéletesedés
sel kívánt a létező bajokon segíteni. A tanítókban kartársait látja, 
de egyúttal folyton sürgeti azoknál az önművelődést. Kerüli a 
konfliktusokat, de oppugnálja a főváros téves intézkedéseit, kifogá
solja a czélszerűtlen iskolai építkezéseket, constatálja az iskola
kerülők nagy számát, szigorúbb nyilvántartást követel. Nem he
lyesli, hogy a tanítók nem vezetik fel osztályaikat, kifogásolja a 
rossz tankönyveket, a gepies oktatást, ennek ellenőrzésére az igaz
gatókat akarja megnyerni. A tanítók anyagi helyzetének javítását 
nemcsak sürgeti, de tehetségéhez mérten elő is mozdítja. A nép
oktatást az elemi iskolával korántsem tekinti befejezettnek, hanem 
komolyan foglalkozik az ismétlő és továbbképző oktatással. A nép
nevelés biztos fejlődését a szakszerűen képzett lelkes tanítóktól 
várja, a kiknek két vezéreszmét jelöl ki : a szabadságot és önkor
mányzatot. És Zichy ezeket az eszméket nemcsak felveti és ter
jeszti szóban és írásban, hanem azokat, a hol csak teheti, realisálja 
is. Benne nemcsak az elméleti, hanem a gyakorlati vezérférfiút 
bírta nemzete.

Működése nem volt meddő, mert hatása nem szűnt meg éle
tével. — Szellemétől, eszméitől áthatva folyik a népnevelés nehéz 
munkája fővárosunkban napjainkban is, és azokban a pillanatok
ban, a mikor annak lelkes munkásai erőt gyűjtenek a tervszerű 
haladáshoz és visszapillantást vethetnek a múltra; mindenkor fel- 
ujul Zichy alakja, ki az iittörés nehéz munkájából elismerést ér
demlő részt kért és hogy nem érdemetlenül és nem siker nélkül, 
erről tanúbizonyságot tesz e mai napon Társulatunk is, a mely 
elismeréssel adózik Zichyvel szemben, a kiben tiszteletbeli tagjaink 
egyik jelesét gyászolja.

És most búcsút veszünk tőled jó Zichy Antal ! Az idők rend
jén bekövetkező fejlődés — dicsőségedre árnyékot vethet, láng
elmék és hazafiak egész sorozata jeleseink körében elsőségedet
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kétessé tehetik, ámde beláthatatlan időkön át hirdetni fogja párat
lan jóságodat az az egyesület, mely tanítóink családjait éltük leg
szomorúbb pillanatában vigasztalja meg akkor, a midőn a rava
talon fekvő fentartó mellett zokog a bánatos özvegy, elhagyott kis 
árváival. Ezért áldani fog a tanítóság még nyugvó poraidban is, 
mert a soha meg nem szűnő hála az ércznél tartósabban fogja 
megőrizni nemes emlékedet ! Úgy legyen !

V e r é d y  K á r o l y .

A GYENGETEHETSÉGÜEK ISKOLÁZTAT ASA.

(Befejező közlemény.)

Az elméleti tantárgyak közöl első rendű fontosságnak : a 
szemléleti oktatás egybekapcsolva a beszéd gyakorlásával, és a 
számtan, eltekintve az anyanyelvtől, melybe az írás, olvasás, nyelv
tan van belefoglalva ; erre azonban nem térek ki, minthogy semmi
ben sem üt el a népiskola anyagától. Az elsővel annyival inkább 
foglalkozom, mert sok olyan ismeretet, a mit rendes eszü gyermek 
már a szülői házból magával hoz, a gyengetehetségüeknek előbb 
az iskolában kell megszerezniük : a leghasználatosabb tárgyak 
neveit sem tudják, részint, mert gyenge megfigyelőképességük miatt 
a körülöttük lévő tárgyakkal és eseményekkel nem igen törődnek, 
részint, mert emlékezőtehetségük is felette rövid. Hozzájárul a 
beszédfogyatékosság. Wintermann szerint a külön-iskolák tanulói
nak l l°/o-a =  475 hebegő volt, 4%-a pedig =  164 dadogó, hat 
további gyermek még beszélni sem tudott, és 10 siketnéma volt. 
Hogy nehézhallású hány volt, amit pedig ezen szempontból felette 
erdekes lenne tudni, arról Wintermann statisztikája nem szól. Fisler 
zürichi tanító értekezésében, melyet a «Zentralsclmlpflege der Stadt 
Zürich» 1895-iki jelentése számára megírt, közöl ily példákat a he
begésre : például a gyermek azt mondja Sweifiss= Bleistift, Pusse— 
Suppe, Dind=Kopf, M aum =Tanne. Milyen pedig a mondatkép
zés, élénken mutatja a példa: «Das Bett ist ein Zimmertheil, das 
der Nachts schläft.» Minden lehetőséget és módot fel kell tehát 
használni, hogy a tárgyak helyes megnevezését és a nevek helyes 
kiejtését a tanító elérje, hogy később a mondatok képzésére áttér
hessen. E czélra fel kell használni a Fröbelt, be kell mutatni a
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a mindennapos életben előforduló tárgyakat, a képek csak másod
sorban jönnek; sétára kell őket vinni, ki a mezőre, hogy a termé
szet fontosabb állataival, növényeivel, ásványaival megismerked
hessenek. Fisler az egyes műhelyekbe, kovácshoz, asztaloshoz elve
zeti őket, hogy a mindennapi tárgyak készítését, az ehhez való esz
közöket megmutathassa. 0  egyébként az 1896-iki genfi kiállításon 
egy egész falat betöltött a szemléltető oktatáshoz általa használt 
és könyvekből kimetszett ábrákkal. A szülőváros ismerete, a föld
rajzi fogalmak elsajátítása (a Heimatskunde tárgya), mind a szem
léltető oktatás keretébe bevonható. Természetes, a tárgyak egy
szeri megmutatásával megelégedni nem szabad, hanem rövidebb- 
hosszú idő múlva vissza kell térni, hadd győződjék meg a tanító,hogy 
tanítványai mennyit tudtak emlékezetükben megtartani, sőt a fel
sőbb osztályokban lévők « Aufsatz »-ot is írnak pl. a tegnapi sétá
ról, stb.

A beszédfogyatékosok nagy száma miatt határozottan kívá
natos, hogy a tanító annak megszüntetéséhez értsen. A legtöbben 
kurzusokon iparkodnak megfelelő jártasságra szert tenni, egyes 
városok e czélból tanfolyamokat is rendeznek, például Baselben a 
város által elrendelt tanfolyamon minden népiskolából egy tanító 
vett részt, a külön-iskolából pedig valamennyi. Tapasztalataim 
szerint a Hilfsschule-k tanítói vezették mindenütt a kurzusokat, 
melyeket a városok a hebegő és dadogó iskolás gyermekek számára 
fentartanak. Ezen eljárás csak dicsérhető. Minálunk különösen a 
siketnéma tanítók jönnek szóba, megfelelő tanfolyam végzése után. 
Azt hiszem, hogy ők bírnának legtöbb képességgel a külön-iskolák- 
ban és osztályokban való tanításra.

Semmiféle kétséget nem szenved, hogy a számolás művésze
tének elsajátítása a gyengetehetségü gyermekek részéről a leg
nagyobb akadályokba és nehézségekbe ütközik. Ezért a külön- 
iskola jóságának megítélésében első sorban ezen tárgyban tett elő
menetelre kell legnagyobb súlyt fektetnünk. Midőn 1895-ben az 
első ily iskolát Leipzigben láttam, Richter igazgató egész ártatlanul 
kérdezé, hogy milyen tanításnál akarok jelen lenni. S midőn azon 
feleletemre, hogy a számtani órán, elmosolyogta magát ; arra kér
désemre, miért nevet, azt válaszolá, mert a számtani órákon akarok 
jelen lenni. «En ezen gyermekek oktatásában egészen laikus 
vagyok, — volt a feleletem, — de azt hiszem, hogy az abban te tt 
előmenetel próbaköve az oktatásnak.» Bichter igazgató szavaimat
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teljesen helyeselte. Tényleg nála a számtani órákon fordul elő a 
tanulóknak legtöbb kicserélése.

S mert oly nagyon nehéz a számolás művészetének elsajátí
tása, mindenek előtt a végzett anyag alapos és biztos elsajátítására 
kell a tanítónak törekednie, nem pedig arra, hogy mentői többet 
végezzen. Általános zsinórmértékül szerepel a négy egyszerű műve
letnek elsajátítása 100-ig; lia azonban az emberanyag silány, úgy 
még ezen alul is maradnak. 100-on fölüli számításokra ritkán 
terjeszkednek ki ; én egeszben csak egyszer hallottam (Hannover
ben) a nagy egyszeregy begyakorlását s habár a növendékek meg
lehetősen jól feleltek, ösztönszerűen meg lehetett érezni feleleteik 
hanghordozásából, hogy nem egészen biztos talajon mozognak. 
Míg tehát a többi tantárgyakra nézve általában a czél a rendes 
tehetségüeknek előirt anyag felének elsajátítása, a számtanra vonat
kozólag ezen czélt még kisebbnek találjuk, még kevésbbé szigorúan 
megállapítottnak. A tanító lelkiismeretességére és buzgalmára kell 
ezen tantárgyat reá bízni.

A számtani anyagot orvosilag szólva — minimális adagok
ban mérik ki az egyes évfolyamoknak és e tekintetben látszik 
a felette nagy különbség a rendes és gyengetehetségiiek oktatása 
között. Teljesen meg lehetünk elégedve, ha egy gyengetehetségü 
tanuló az első esztendőben a számolást ötig teljesen elsajátítja, 
második évben 10-ig, harmadikban 20-ig, negyedikben 50-ig és az 
ötödikben 100-ig és bevezethető a 100-on felüli számolásba (Basel). 
A hannoveri tanterv szerint számtanból végezendő az első évben
1— 10, másodikban 10—20, harmadikban 20— 100, negyedikben 
100—1000, ezenfelül a szorzás, ötödikben az osztás és a hatodik 
évben a tizedes törtekkel való számolás gyakorlandó. Magdeburg- 
ban az unter Stufe (két éven át) számol 20-ig, a Mittelstufe 100-ig, 
Oberstufe 1000-ig az egyszerű hármas szabálylyal, a legegyszerűbb 
törtekkel. Nyilvánvaló, hogy ilyen módon a gyengetehetségü gyer
mek sokkal alaposabb kiképzésre teszen szert, mintha a rendes 
iskolában két éven át számolna pl. 1 10-ig terjedő számokkal,
ámbár a népiskola első évében a számolás 1—20 ig van előírva. 
Azonfelül mindenkép arra törekesznek, hogy a számolást segéd
eszközökkel végezzék : mi czélra a Stiibchen-ek szolgálnak, termé
szetesen az ujjak is; 10-en felül egész 20-ig terjedő számolásoknál 
pedig kis kézi számológép használatát láttam Hannoverben, Magde- 
burgban, melyet a magdeburgi gyengetehetségü iskola vezetője
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szerkesztett és német szabadalommal védett. Kis dobozban két 
kötőtűre 10—10, felében más-más színű üveggyöngy volt fölfűzve 
és minthogy az iskola minden egyes tanulónak ilyet ad, az által az 
együttszámolás és a figyelés nagy mértékben elő mozdíttatik.

A gyakorlati életnek szem előtt tartása szintén ajánlatos a 
számtan tanításában ; arra kell törekedni, hogy a gyengetehetsé- 
güek, ha nem is folytathatnak önálló keresetet, mégis képesek legye
nek apróbb megbízásoknak a ház körül kielégítően megfelelni. 
A leggyakorlatibb kiképzést ez irányban a leipzigi iskola nyújtja : 
nemcsak hogy — mint egyebütt is — megismertették a gyermek
kel a hossz- és ürmértéket, a súlyokat, a pénznemeket, hanem oly 
példákat gyakorolnak be velük, milyenek az életben mindennap 
előadhatják magukat. Pl. az egyik'gyermek elmegy a Kaufmannhoz, 
a ki egy másik gyermek, és kéri váltson föl egy márkát. A Kauf
mann külömböző Pfennigdarabokból 100 Pfenniget számlál össze, 
hasonlóképen megolvassa a felváltott pénzt a váltást kérő is. Vagy 
pedig vásárol a gyermek egy vagy több dolgot a «Kaufmann»-tói és 
ügyel arra, vájjon kellő mennyiségű pénzt kap-e vissza. Itt meg
jegyzem, hogy a kivonást rendszerint nem directe, hanem a hozzá- 
számítás módszere szerint gyakorolják ; a gyermekre nézve lénye
gesen könnyebb, nyolczhoz előbb kettőt és aztán tízet hozzá
olvasni, ha húszból nyolczat kell kivonnia, mint azt közvetlenül 
végezni. Nem tudom azonban helyeselni a Berlinben divó szokást, 
minden szám mellé kört vagy más jelet írni azon indokolással, 
hogy a gyermeknek a számhoz mindig valamit hozzá kell gondolnia 
(a kör mondjuk pfenniget jelent) ; azt hiszem, hogy ekkép csak meg
nehezítik a munkát a gyermekre nézve.

Ezen főtárgyak mellett a többi tantárgyakat sem lehet és 
szabad elhanyagolni. Még az énekoktatás is igen jó szolgálatokat 
tehet ; a braunschweigi iskolában volt alkalmam arról meggyő
ződni, hogy nemcsak a kiejtésre hat jótékonyan, hanem az em
lékezésre is. Midőn Kielhorn igazgatóval a gyermekek által vég
zett tananyagon nagyjában keresztülmentünk, végül kérdezte : nem 
akarnám a gyermekek énekét hallani és több dalt sorolt fel, melyekre 
betanította. Véletlenül egy olyant választottam ki, melyet a gyer
mekek egy esztendő óta nem gyakoroltak. Az igazgató, kinek saját 
osztályával történt ez, elvörösödött ugyan, de azért mégis fogta a 
hegedűt és legnagyobb örömére, az első hangok hallatára, az egész 
gyermeksereg hibátlanul intonálta a rég nem gyakorolt dalt. Igen



szépen bizonyítja ezen eset, bogy lassú ernyedetlen munkával a 
gyengetehetségü gyermekek képességeit mennyire lehet fokozni.

Igen általános a kéziujycsségnek gyakorlása egész Német
országban : különösen Hannoverben és Braunschweigben igen szép 
munkákat tudtak a fiúgyermekek mert csak ők gyakorolják — 
készíteni. Ezen oktatást nem csak azon szempontból kell dicsér
nünk, hogy a tanuló keze ügyességét növeli és így lehetővé teszi, hogy 
kenyerét mint munkás könnyebben megkereshesse, hanem azért is, 
mert sokféle tárgygyal, annak tulajdonságaival és rendeltetésével 
megismerkedik, leginkább pedig azért, mert a munka végzéshez 
hozzá szokik, erkölcsi lénynek lesz nevelve. Mily külömbség 
van társadalmi és erkölcsi szempontból egy ilyen gyermek és 
olyan között, a ki rendes iskolában normális tehetségű társaival 
lépést tartani nem tud, az iskolából egészen kimarad vagy lát
ván, hogy vele nem törődnek, az órákról el-elmaradoz és csavar
góvá válik, elzüllik.

Persze a vallástan oktatásáról sem szabad az ilyen iskolák
ban megfeledkeznünk, habár egyesek, különösen a zürichi iskola 
azt hangoztatja, hogy a gyermeket csakis a szükséges, gyakorlati 
dolgokra kell tanítani. Ezen utilitárius szempontot ép oly kevéssé 
tudjuk helyeselni, mint a másik végletet, mely a hittan tételei
nek elsajátítását tartja a vallástani oktatás legfőbb feladatának. 
Mire való a gyengetehetségű gyermek eszét általa meg nem emészt
hető tételek betanulásával fárasztaui, egyáltalában be nem tudom 
látni. Szükség van azonban arra, hogy az ily gyermekek erkölcsi 
alapra szert tegyenek, annál is inkább, mivel az enyém és tiep 
között szigorú határvonalat vonni nem képesek, sőt egyes ily gyer
mekek nagyon hazugok is. A bibliai történetekkel lehet ezen fel
adatot legsikeresebben megoldani : a történetek megkapják a gyer
mek kedélyét és így a belőlük levont tanulságok is megragadnak 
az emlékezetükben. Sőt még a confirmatio tanítását is legtöbb 
esetben magukra vállalják az iskolák és csak a vizsgát teszik a lel
kész előtt, persze nem minden esetben sikerrel. Azt hiszem nem 
volna háladatlan, bár igen fáradságos, kutatni, hogy a fiatal elítél
tek között a gyongetehetségüek mily viszonyban vannak és ezek 
között milyenben az iskolázottak és a nem iskolázottak.

Csak még a rajzot, tornát és játékot kell felemlítenem és akkor 
felsoroltam mindazon tantárgyakat, melyeket Kielhorn tervezeté
ben fölhoz. Ezek : hittan, német (beszédgyakorlatokkal és írással),
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számolás, szemléltető oktatás (kapcsolatban a szülőföld földrajzi, 
természetrajzi és történelmi ismertetésével), ének, rajz, kézügyes
ség fiúknak, kézi munka lányoknak (esetleg kerti munka is), torna 
(játékkal). A leipzigi iskolában külön tárgyként szerepelnek a gya
korlatok mindennapos megbizások és dolgok elvégzésére a külső 
ügyesség és helyes viselkedés czéljábói. Négy osztályban összesen 
hat órát fordítanak ezen czélra. Ha talán az előadandó tárgyakban 
az eltérés kevésbé nagy, legfeljebb a melléktárgyakban, melyek 
pedig a gyermek jövő boldogulása szempontjából szintén felette 
fontosak, a tananyag mennyiségét illetőleg bizonyára felette nagy. 
E tekintetben eddig pontos tantervet megállapítani nem sikerült, a 
Verbandstag czélul tűzte ki és ha valamely városban részletes tan
tervet dolgoztak is ki, az ily iskolák vezetői azon vették észre ma
gukat, hogy a legközelebbi esztendőben besorozott tanulókra nézve 
az előirt anyag igen sok vagy kevés. Bizonyos latitude-ot tehát 
minden körülmények között meg kell engedni.

Annak bebizonyítására, hogy mily nagy lehet e tekintetben 
a véleménykülömbség, felhozom az adatokat a szorgalmi idő tar
tamára vonatkozólag. Kielhorn heti 20—26 tanórát követel, benne 
van a kézi munka, de nincsen a játék és kertészeti stb. foglalkozás. 
A legkevesebb heti óraszámot Berlinben találtam, tizenkettőt ; itt 
az a czél, mint már említém, hogy a tanulókat lehetőleg hamar az 
elemi iskolába visszaszármaztassák. Apoldában — olvasom — a 
tanórák száma szintén 12 a 2. évfolyam részére, de csak hat az első 
évfolyamnak. Zürichben névleg két-két óra jut az egyes csoportok
nak, de a 2. és 3. órában két csoport van együtt és csak az 1. és
4. órában egy csoport a három közöl. Vájjon délutáni taní
tásuk van, nem tudom. Zürich város évi jelentésében erre vo
natkozólag csak négy órát találok külön a kézügyességnek szen
telve : ezen időt mindenesetre más helyiségben töltik, mint a ren
des helyiségükben. Magdeburgban a heti óraszám 22—24, belőle az 
elméleti tantárgyakra 16, 18, 18 óra jut az Unter-, Mittel-, és Ober
stufe tanulóinak. Nürnbergben az elméleti órák száma 19-et tesz 
ki ; az összes tanórák a fiúknak 27, a leányoknak 25. A külömbsé- 
get a rajz okozza, melyet csupán a fiúk tanulnak, míg a leányok 
kézi munka óráinak a fiúk kézügyesaégi tanítása felel meg. Leg
többet foglalkoztatja a gyermekeket a leipzigi 7 tagozatú iskola ; az 
órarend heti 30 órát ölel fel. Hittan (2), német (6), számtan (5), 
szemléltető oktatás (4) tanórái valamennyi osztályban egyforma szá-
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muíik és egyidőre esnek a tanulók kicserélhetése végett ; ha még 
hozzávesszük a Sprechübung óráját (1 az alsóbb, H/s a felsőbb 
osztályokban) és a négy felsőbb osztályban az 1, illetőleg 2 órát, 
«zur Hebung in praktischen Verrichtungen zum Zwecke äusserliclier 
Geschicklichkeit und Wohlanständigkeit», így az összes elméleti 
órák száma a heti 18 és 201/г között fokozatosan emelkedik. Az 
1893. évi Leipziger Schulwesen szerint azonban még tovább akar
tak menni : délelőtt 4, és délután 3 órán át akarták foglalkoztatni 
a tanulókat, a mi persze csak úgy megy, ha őket egész napon át 
ott tartják. Leipzigben tényleg minden szegény gyengetehetségü 
gyermek ebédet kap az iskolában : reggel megy el hazulról és csak 
este tér vissza. Czéljuk a «geschlossene Anstalt», és csak pénzügyi 
okok tartják őket vissza ; a halbgeschlossene úgyszólván meg van. 
Nézetem szerint városi tanulóknak teljesen elég a félinternátus, 
sőt — mint említém — a teljes internátus nem is czélszerü ; meg
engedi a tananyagnak jó felosztását, a gyermekek czélszerú foglal
koztatását, nem terheli túl őket, mint Magdeburgban, a hol a nagy 
távolság miatt csak délelőtti oktatás van és nem fárasztja el őket a 
napi kétszeri iskolábajárás által, mint Hannoverben. Nagy városok 
ban tehát félinternátus, kisebb városokban oktatás délelőtt és 
délután ; az egyfolytában való oktatás gyengetehetségüeknek 
nem való.

Kénytelen vagyok kijelenteni, hogy 18—20 elméleti óra a 
kisebb korú gyengetehetségüek számára igen sok, még azon esetben 
is, ha Kielhorn kívánságának megfelelően — teljes tíz percznyi 
szünet van az egyes tanórák között. Kár hogy a psychophysiologiai 
vizsgálatok ezen a téren még ismeretlenek, habár elismerem, 
hogy rendkívüli fáradságos kivitelűek, különösen e téren. Néze
tem szerint teljesen elégséges, ha az elméleti órák száma az alsóbb 
osztályuaknak heti 12, a legfelsőbbeknek heti 18, és ez a maximum. 
Hogy azonban a tanulók kicserélhetése az egyes szakokban meg
történhessék, a mi a leipzigi iskolának felette nagy előnye, elég ha
2— 2 évfolyamnak órarendje teljesen kongruál. Hat éves tanítás 
esetében tehát 12—1 5 -1 8  volna az elméleti tárgyak heti óra
száma, nyolcz éves esetében pedig 12—14—16—18. Nem tudom 
elhinni, hogy valamelyik gyermek egy tantárgyban teljes két évvel 
hátrább állana, mint a többiben : ha pedig előfordulna, felette nagy 
ritkaság lehet és nem követünk el nagy hibát, ha a 2. évi tanulót 
csak akkor engedjük magasabb osztályba, ha annak anyagát már
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teljesen elsajátította. A 7—8 éven át tartó kiképzésben egyébként 
3 éves csoportokat is lehet képezni.

Nem tartom érdeknélkülinek az órarendek közlését; kezdem 
a hét fokozatú leipzigi iskoláéval :
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I. 30 2 6 5 4 1 2 1 2 1 6 —

i t . 30 2 6 5 4 Î 2 1 2 1 в —

i n . 30 2 6 5 4 1 2 1 2 1 e —

IV . 30 2 5 5 4 1 2 1 V* 2 IV * 5 j 1

V. 30 2 5 5 4 1 2 IV 2 2 IV a 5 1

VI. 30 2 о 5 4 — 2 IV* 2 IV * 4  2

V II. 30 2 в 5 4 — 2 IV* 2 IV a 4 ! 2

Összeg 2 1 0 14 40 35 24 5 14 9 14 9 36 6

Az öt osztályú braunschweigi iskola órarendje pedig a kö
vetkező :

Bibliai történetek.
5.
V*

4.
tí/2

3.
3

2.
3

1.
3

osz
tály

15 óra
Német (Írással és gyakorlatokkal) 8 8 8 8 8 = 40 «
Számolás — _ . . .  ............ 6/0'2» Ö/2 4 4 4 = 18 «
Szemléltető oktatás . . .  __ . . . 4 4 3 3 3 = 17 «
Torna ... . . .  . . .  . . . 2 2 2 2 2 = 10 «
Kézügyesség (fiúk). . . .  . . .  — 2 4 4 4 4 = 18 «
Kézi munka (leányok) . . . 4 4 4 4 4 = 20 «
Ének .. ... ... ... — — 2 2 2 6 «
Játék (fiúk nyáron)... . . .  . . . — — 2 2 2 = 6 «
Rajz (fiúk télen)... . . .  . . . — — 2 2 2 = 6 «

fiúk 24 24 28 28 28 130 <(

leán y o k 22 24 26 26 26 126 «

Feltűnik a félórai beosztása a bibliai történetnek és a szám
tannak az alsó két osztályban, a mi igen helyes gondolat, mert 
módot nyújt, hogy a gyermekeket velük mindennap foglalkoztas
sák. Vájjon két hittanóra nem lett volna-e elég, vagy hogy miért 
játszanak csak a fiúk a nyáron, a leányok pedig nem, azt megér
teni képes nem vagyok. Ha egyforma a tanórák száma, jogosan el 
lehetne várni, hogy a játékórák száma is egyforma legyen.
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A Magdeburgi iskolaháromfokozatotkülönböztet meg (Unter-, 
Mittel- és Oberstufe). Az órarendet a királyi kormány 1899-ikiII/23-án 
fogadta el, beosztása a kővetkező :

1. H ittan. . . . .  . . .  . . .  ...
Unter-,

3 3
I-, Oberstufe

3 —
Összeg

9
2. Német (závjelben a szemléltető oktatás) 9 (3) 9 (3) ti 24 (6)
3. Szépírás . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . — 2 °2 = 4
4. Számolás . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ... 4 4 4 — 12
5. Történelem. ... __ . . .  . . .  . . . — — 1 = 1
6. Földrajz.. . . .  . . .  ).. . . .  ........... — — 1 1
7. Természetrajz .. .  . . .  ................... — — 1 = 1
8. Ének .. .  .... . . .  . . .  . . .  ... 1 1 1 =  ■ 3
9. Torna . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  _ 1 1 1 3

10. Rajz. . . .  ... . . ... ... — — 2 = 2
11. Kézügyesség (fiúknak) ... .. ... 4 4 2 10
12. Kézi munka (leányoknak)... ... ... 4 4 4 = 12

Összesen °2Ú2 24 24 = 70 óra

hetenként; valóságban minden gyermekre nézve 140, mert egy - 
Stufe-ben két éven át marad.

Feltűnik a tantárgyak speciálizálása, a mit Leipzigben és 
Braunschweigban hiába keresünk ; ott a Heimatskunde czimen 
összefoglalják és az Anschauungsunterricbttel együtt! tárgyalják : 
én a magdeburgi példát nem tartom czélszerűnek. A torna (heti 
egy óra) is felette kevés.

Nézzük végül a nürnbergi osztályok órarendjét, melyet a 
városi hatóság 1894 július 13—19-én fogadott el és Mittelfranken 
királyi kormánya 1894 augusztus 28-án jóváhagyott. Több foko
zatot ezen órarend nem külömböztet meg, mert nem akarja, 
hogy a növendékek mesze utat tegyenek. Tantárgyak : Hittan heti 
3 óra ; Német (írással együtt) 8 óra ; Számolás 6 óra ; Szemléltető 
oktatás, illetőleg Heimatskunde 2 óra ; Ének 2 óra ; Bajz (fiúk
nak) 2 ; Kézügyesség (fiúknak) 2 ; Kézi munka (leányoknak) 2 ; 
összesen 27 óra hetenként a fiúknak, 25 a leányoknak.

Igen természetesnek találom a kérdést, vájjon milyen az 
iskoláztatás eredményed vájjon az iskoláztatás jó hatása kimutat- 
ható-e ? A feleletet Kielliorn részletes feljegyzései tanítványai sor
sáról könnyűvé tette, habár Wittmann statisztikája is értékes adat
tal szolgál : szerinte 1693 volt tanuló teljes vagy részbeni kereset- 
képességéről van tudomásuk a külön iskolák és osztályok vezetői
nek. Érdekes lenne, ha a még több tagozatú leipzigi iskola is
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hasonló adatokkal szolgálhatna, milyeneket a braunschweigi Bürger
schule 1896/97, évi jelentése «Anhang»-ban a gyengetehetségü 
gyermekekről nyújt. A külön iskolába 1881 óta felvétetett 389 ta
nuló és távozott 232. Ezek közöl 149 (93 fiú és 56 leány) =  64% 
konfirmáltatott, helybeli iskolába került 10, a helybeli katholikus 
iskolába 2, a siketnéma és vakok intézetébe 1— 1, a bevern-i Wil- 
helmstiftbe, illetőleg menházba 8, gyengeelméjűség miatt elbo- 
csájtva 36=16% , a városból elhurczolkodott 18, meghalt 7.

A 93 konfirmált fiú közöl le tt: önálló iparos 1, segéd 16, 
inas 11, háziszolga, kocsis 31, mezei munkás 5, gyári munkás 10, 
pinczér 1. szülői házban foglalkozás nélkül van 2, meghalt 3, isme
retlen tartózkodású 3, testi hiba miatt keresetképtelen 4, szellemi 
fogyatékosság miatt keresetképtelen 6, katonaságnál 2 szolgált, 
2 jelenleg szolgál, 4 ember be volt sorozva, de mint harczkép- 
telent elbocsájtották.

Az 56 konfirmált leány közöl férjhez ment 3, cseléd 16, gyári 
munkásnő 13, otthon van 12, vasalónő 1, ismeretlen tartózkodású 
2, meghalt 2, testi fogyatékosság miatt keresetképtelen 5, gyenge
elméjűség miatt keresetképtelen 2. Egy munkájában Kielhorn meg
jegyzi, hogy 4 tanítványa rósz útra tért, főleg mert a kellő veze
tést nélkülözte.

Ha tehát a gyengetehetségüek jövője valami fényesnek nem 
mondható, mégis az iskoláztatás lehetővé tette, hogy mindennapi 
kenyerüket jobban megkereshessék, az erényesség útján könnyeb
ben megmaradjanak. Az ilyen feljegyzéseket felette hasznosaknak 
tartom, nemcsak az iskola hasznosságának bebizonyítására, hanem 
egyenesen a gyengetehetségü tanulók érdekében. Ez adatokra 
Kielhorn csak úgy tehetett szert, ha a kapcsot, mely közte és a 
tanuló, illetőleg szülője között az iskolázás évei alatt fenállott, 
nem szakította meg a tanulónak az iskolából való kilépésekor, ha
nem sok utána járással, szeretetreméltósággal tovább is íentartotta : 
a tanuló, a szülője eszerint nemcsak egyszerű tanítót látott benne, 
hanem jóakarót, a ki szóval, tettel segíteni kész. Erre vonatkozólag 
igen érdekes eseteket közöl a 2. Verbandstag Berichtjében. Sőt 
még a sorozó bizottságokkal, törvényszékekkel is érintkezésbe 
lépett védenczei érdekében és teljesen méltányoljuk követeléseit : 
«Die Schule wirke mit bei der Wahl des Berufes der Kinder, 
bleibe mit den entlassenen Zöglingen in Verbindung und trete 
gegebenen Falles beratend, führend und schützend für dieselben
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ein.« 6. pont: «Über die militärpflichtigen ehemaligen Zöglinge 
sind den Ersatzbehörden vor dem Musterungstage Gutachten aus
zufertigen. « 7.pont: «Es ist festzustellen, ob von diesen jungen Leu
ten jemand in das Heer eingestellt wird ; in diesem Falle ist das 
Gutachten bei dem Eegimenstkommando zu erneuern.« Vájjon tör
vényhozási intézkedések nem kellenek-e ezen gyengetehetségüek 
védelmére ? a jövő fogja kimutatni; nyilvánvaló, hogy rosszlelkü, 
de okosabb ember könnyen csábíthatja el őket rosszra vagy csikar
hat ki tőlük jogtalan anyagi előnyöket. Mindig és mindenkor fő
dolog fog maradni a szívélyes viszony tanító és tanítvány között, 
a mit Kielhorn karácsonyfa felállítása által is elősegít.

A kisegítő iskolák tanítói odaadó fáradságukért, rendszerinti 
nagyobb előképzettségükért — nem egy a siketnéma tanítói okle
velet szerezte meg — általában nagyobb fizetésben, évi személyi 
pótlékban részesülnek, habár e miatt, de meg azért is, mert sokkal 
kevesebb tanítvány van gondjukra bízva, a rendes tanítók irigy
ségét és nem ritkán ellenszenvét vonták és vonják magukra. 
A pótlék minimum 100 márka,rendesen 200—250márka; három
száz márkát adnak Königsberg, Nordhausen, Charlottenburg, 
Elberfeld, Essen, Frankfurt, Hannover. Tudtommal egyedül Bern 
nem ad semmit a különosztály vezetőjének, azt mondván, elég 
előny, hogy kevesebb tanítványnyal kell bajlódnia. Itt egyébként 
a faluról beválasztott kisasszonyra bízták - minden további elő
készület nélkül — az egyik különosztályt, mely a Schulhaus am 
Kirchenfeld-ben van elhelyezve. Hasonlókép az igazgatók is nagyobb 
fizetésben részesülnek, a mely a felügyeletük alatt lévő osztályok 
számával szokott rendszerint arányos lenni, eltekintve attól, hogy 
sokan főtanítók és mint ilyenek húznak nagyobb fizetést.

A kiadások, melyek a gyengetehetségüek kiképzéséből a váro
sokra háromolnak, tetemesek. így Leipzig városa a Leipziger 
Schulwesen vom Jahre 1893 szerint tandíjakból bevett 530'30 
márkát (minden tanuló évi 4 m. 80 f.-et fizet, a mennyit a népisko
lában), alapítványok kamataiból 958'50 márkát, összesen 1489'88 
m.-át. Ezzel szemben a kiadás 12,525’11 m.-ára rúgott, melynek 
túlnyomó részét (10,855'3G m.) a fizetések igényelték. A tiszta ki
adás 11,035’23 márka, a tandij után Ítélve 110 növendék volta 
gyengetehetségüek iskolájában, esik tehát egyre körülbelül 100 
márka. Felette sajnálom, hogy más városnak évi jelentései e tekin
tetben kellő felvilágosítást nem nyújtanak, mindazonáltal a leip-
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zigi adat mégis jó fogalmat nyújthat az ily oktatás kiadásairól. Ezen 
kiadásokat a német városok egyébként örömmel vállalják magukra, 
egyetlen egyet sem tart fenn az állam vagy más iskolahatóság. 
A verseny a számos város között eredményezi ezen áldozatkészsé
get; minden város rendes Jahresbericbt-jében polgárságának be
számol a tett haladásokról, a sajtó gondoskodik az eredmények 
terjesztéséről széles körben, a városok kíváncsian kutatják, hogy 
szomszédaikat a közoktatás, közegészség, a közjótékonyság milyen 
fajában sikerült megelőzniük. Egyik város tanul a másiktól, egyik 
serkenti, ösztökéli a másikat ; a városok lakosai pedig büszkék az 
elért eredményekre, a felmutatott haladásra.

A kormányok a városokat nemes munkájukban semmifele 
anyagi segélyben nem részesítik, de meg vagyok arról győződve, 
hogy ha valamelyik külföldi, különösen német közoktatási minis
ter ugyanazon segélyezést Ígérné, mint a milyennel a magyar 
közoktatásügyi kormány kész támogatni a magyar városokat, 
tőlük egyebet nem kérvén, minthogy a dologi kiadások fedezését 
vállalják magukra, míg ő a személyi járandóságokat fizeti, manap 
minden 20—30 ezer lakost számláló német városnak volna 
különosztálya, a nagyobbaknak pedig több fokozatú külön isko
lája és nem szorítanák meg a felvételt, mint Leipzigről biztosan 
tudom, csak az odavalókra. Magyar városaink rossz anyagi viszo
nyai nem igen teszik érthetővé városaink vonakodását, mert fel
téve, hogy egy gyengetehetségű tanuló évente 60 írtba kerül (le 
nem számítva egy rendes elemi iskolai tanulóra eső költséget) és 
feltéve, hogy a személyi kiadások az összes kiadások felét képezik, 
egy 30 ezer lakosú vái-osnak minimum 20, maximum 40 gyenge- 
tehetségű tanulója, egészben 600, esetleg 1200 forint évi terhet 
róna a városra: ez oly összeg, a mi egy ilyen város háztartá
sában nem igen eshetik latba. Budapestre nézve a kiadások kiten
nének (600,000 lakosra 400. illetőleg 800 gyengetehetségű tanulót 
számítva) 12, maximum 24 ezer forintot, mely összeg a székes fő
város tanügyi budgetjének, mely 2.400,000 irtot tett ki 1896-ban, 
csak elenyésző kis részét, 0‘5— 1 %-át tenné ki. Arra a körülményre, 
hogy a kiadások csak évek után érnék el a maximumot, súlyt nem 
is helyeztem.

Azt az ellenvetést, hogy első sorban a rendestehetségü tanu
lók elemi kiképeztetéséről kell gondoskodni, nem ismerem el jogo
sultnak, mert a mindennapi iskoláztatás — kivévén az ismétlő
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oktatást — városainkban meglehetősen keresztül van vive és ha 
szorgosan utána néznénk, hogy a mindennapos tankötelesek közül 
kik nem járnak iskolába, sok esetben azt találnék, hogy épen a 
gyermekek gyenge tehetsége képezi a tankötelezettség nem teljesíté
sének okát : a szülők minekutána látják, hogy gyermekük készség
gel hozott áldozataik daczára sem mennek előre, a szerintük hiába
való kiadásokat megsokalják és a gyermeket kiveszik az iskolából, 
mivel a tanító is sok fáradozás után kénytelen a szülőnek bevallani, 
hogy a gyermeke csak az időt vesztegeti. De feltéve, hogy a mu
lasztók csak kis része ilyen gyengetehetségü, hanem ellenkezőleg 
rendes észtehetségü, még ezen esetben sem tudnám ezen ellenvetést 
helyeselni, mert ennek elfogadásával le kellene mondanunk a 
vakok, siketnémák iskoláztatásáról, a hülyék intézeteiről, a beszéd- 
fogyatékosok kurzusairól ; ezt követelni bizonyára senki sem fogja.

Nem képezheti az ellenvetés tárgyát egyes vidéki városok 
vegyes nyelvű lakosságának ténye sem, hiszen a többi fogyatéko
soknál sem vagyunk tekintettel a nyelvkérdésre, annál kevésbbé, 
mivel manap mindinkább terjed azon egészséges nézet még a 
nemzetiségi körökben is, hogy egy forgalmi nyelvre szükségünk 
van, mely más nem lehet mint az állam nyelve, a magyar. A gyenge
tehetségü gyermek azáltal, hogy a magyar nyelv tiszta kiejtését 
elsajátítja, beszédszerveit gyakorolja és bizonyára jobban fogja 
környezetének nyelvét, ha -az más is, beszélni, mint különben. 
Nem, a mi városaink egyetlen egy komoly érvet sem tudnak fel
hozni ily iskolák létesítése ellen, legfeljebb a közönyüket és tájé
kozatlanságukat. Ezt más téren, a közegészségügy terén is saj
nálattal kell tapasztalnunk és ezen legfeljebb csak úgy lehetne segí
teni, ha a közigazgatás újjá rendezésekor törvény kötelezné vá
rosainkat, hogy évi jelentéseiket külföldi minta szerint nyomta
tásban adják ki és küldjék meg egymásnak. Jelenleg csak kevés 
ember ismeri városaink tanügyi állapotát, az adatok csak későn jö
hetnek forgalomba ; így Debreczen nem tudja, hogy kulturális téren 
mit létesít vagy tervez Pozsony. De ha ilyen nyomtatott évi jelen
tések módot adnának az egyik városnak a másutt elért vívmányok 
megismerésére, nem habozna ugyanazt megtenni, sőt iparkodnék 
azon túl is tenni. A versenyzést kell a városok között kulturális 
térén létrehozni, különben minden haladás csak csigalépésben, 
vagy felülről történő ösztökélésre történhetik. A nemet és svájczi 
városok évi jelentései valóságos könyveket tesznek ki.



JUBA ADOLF.112

Legfeljebb az államnak lehetne szemrehányást tenni, hogy a 
városokat ily egyoldalú előnyben kész részesíteni, míg figyelmét a 
falvak gyengetehetségü tanulóira nem terjeszti ki. Ezen tény az 
egész kérdés árnyoldalát képezi ; Kielhorn is azzal siklik át, hogy 
a falun nem tűnik fel annyira a gyengébb észtehetség, az élet ott 
nem követeli a szellemi erők oly megfeszítését, mint a városban.

Ez irányban egy későbbi jövő, ha majd a népoktatási törvé
nyünk is intézkedik a fogyatékosokról, csakis internátusok létesí
tése által segíthet, ha a vidékek lakosságának szellemi niveauja a 
beavatkozást kívánatossá teszi. Ezt a szellemi magaslatot — saj
nos — még hazánk fővárosában sem tudták még elérni, habár 
lelkes férfiak már évek óta küzdenek az eszmény megvalósítása 
mellett. Ismeretes, hogy Verédy Károly dr. tanfelügyelő mily 
melegen karolta fel az ügyet, ismeretes, hogy a tanügy néhány 
lelkes barátja őt küzdelmében hathatósan támogatja, ismeretes az 
is, hogy a fővárosi tanítóság Borbély Sándor igazgatónak a taní
tók kaszinójában tartott felolvasása alapján — ellentétben sok 
német város tanítóságával — a kérdés mellett foglalt állást, végül 
ismeretes, hogy a közegészségügyi egyesület is Schusehny Henrik 
felolvasása alapján a különiskolák létesítése mellett nyilatkozott. 
De ismeretes az is, hogy a fővárosi tanügyi bizottság többsége 
a lelkes férfiakat leszavazta, hogy nem egy iskolaszék «pæda- 
gógiai és hygiéniai okokból» a különiskolák ellen nyilatkozott, 
sőt hogy a napi sajtó is segített a «buták iskolájának» eszméjét 
agyonütni, holott a magyar sajtó eddigelé minden haladásnak 
meleg barátja, sokszor úttörője volt. Azt hiszem, hogy a legtöbb
nek, a ki az ilyen különiskolák ellen nyilatkozott, tulajdonképen 
nincs is fogalma, voltaképen micsoda ez, mit akar az ügyefogyott 
gyermekekkel elérni ; abban biztos vagyok, hogy a legtöbb, talán 
valamennyi ellenállást foglaló egyetlen egy ilyen iskolát nem látott 
üzemében, eredményeiben. Máskép az ily magatartást megma
gyarázni nem tudom !

Midőn ezen különiskolák mellett harczolók közé állok, egy
szerűen kötelességemet teszem és hálámat rovom le Wlassics 
Gyida dr. miniszter urnák, ki az általa adományozott utazási ösz
töndíjjal reám nézve lehetővé tette, hogy a külföldi iskolaügy 
ezen újabb ágát tanulmányozhassam. Rendkívüli örömet okozna 
nekem, ha -  a mint Kern dr.-nak a leipzigi pædagôgiai egyesü
letben tartott felolvasása az első lökést e téren megadta — jelen
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felolvasásom alapján a Magyar Paedagógiai Társamig szellemi 
fenhatóságával a külön iskolák ügyet felkarolná és hazánkban 
is diadalra juttatná. A felvilágosodás egy újabb haladásáról 
van szó és él bennem a hit, sőt szilárd a meggyőződés, hogy a 
Társaság jeles lapjának elismert tekintélye a tanügy terén, a küz
delmet dűlőre fogja juttatni, a harczot a különiskola mellett 
fogja eldönteni. A Társaság fogadja legőszintébb köszönetemet, 
előzékenységéért, hogy nekem, a vendégnek, a szót megadta és 
talán kissé hosszúra nyúlt fejtegetéseimet türelemmel meghall
gatta. J uba  A d o l f .

IRODALOM.

O . C ord es : P sy c h o lo g is c h e  A n a ly s e  «1er T h a tsa c h e  «1er S e lb st
erziehung:. Berlin, Keuther u. Beichard 1898. 52 lap.

#

Cordes e becses tanulmányában, mely a Schiller-Ziehen-féle vál
lalat második kötetének 2. füzetét képezi, az önnevelés összetett lélektani 
folyamatának elemzését nyújtja, bár csak vázlatosan, de rendkivül tanul
ságos módon. Maga mondja műve 13-ik lapján : Az önnevelésnek nevezett 
összetett tényálladék ezen lélektani elemzésének kisérlete — a mennyire 
tudom — teljesen megelőző kutatások nélkül való, azért ennek felemlí
tése is szolgáljon captatio benevolentiæ gyanánt azon tagadhatatlan 
hézagokért és esetleges tévedésért, melyeket művemben nem nehéz leend 
kimutatni.

Különben Cordes műve maga is minden előleges captatio nélkül 
teljesen kivívja a lélektanban jártas szakembernek jóindulatát és becsü
lését, mert elemzése óvatos, józan és egészen a mai kísérleti lélektan 
színvonalán áll. Igaz, hogy műve hézagos s a laikusnak kemény dió, de 
tévedéseket nem fedeztünk föl benne s csakugyan járatlan úton mozog. 
Mert igaz, hogy nem egy munka viseli az önnevelés czímét, mint például 
a legújabban magyarra két ízben is lefordított Blackie Stuart könyve, 
ámde az utóbbiban sem találjuk meg magának az önnevelés tényének 
elemzését és ezen alapuló fogalmát s az nem is egyéb, mint a lélektan 
nagyon is ismert közhelyeinek alkalmazása a tanuló viselkedésére : gya
korlati útmutatás népszerűén és elég könnyedén írva, de nem tudomá
nyos mű.

Cordes műve már mint nehezebb táplálék, nem annyira a lélek
tanban kevésbbé jártas ifjaknak, mint inkább a tanítóknak, tanároknak 
való. De lássuk kissé bővebben tartalmát.

И З

M agyar P edagógia. IX . 2. «S
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Cordes mindenekelőtt azt a kérdést veti fel, hogy miután ő is а 
Wundt által megindított kisérleti lélektannak álláspontján van, lehet-e 
ezen az alapon egy olyan összetett és nagyon is bonyolult lélektani 
folyamatnak kérdését — minő az önnevelés — az újabb szigorúan tudo
mányos módszerrel megoldani, mikor ehez, mint általában a magasabb 
összetett lelki jelenségekhez sem férkőzhetünk ma még a kísérlettel ? ! 
Mikor erre és az ilyenekre vonatkozó összes tudásunkat csak az önmeg
figyelésből meríthetjük? ! Szerzőnk azért mindenekelőtt az önmegfigyelés 
ellen támasztható ellenvetésekkel számol le és kifejti, hogy mikor és 
hogyan alkalmazható az önmegfigyelés, a nélkül, hogy az általa nyújtott 
eredmények ellen a tudományos módszertan részéről kifogás volna emel
hető. Három pontba foglalja össze azon szabályokat, a melyek szerint az 
önmegfigyeléseket végezni kell. Ennek elmondása meghaladná ismerte
tésünk körét, de mivel nálunk is sokan vannak, kik felületesen a látszat 
szerint Ítélve, miután magok még soha sem végeztek lélektani kísér
leteket, azt tartják, hogy kísérletezés és laboratórium nélkül egészen 
meddő dolog volna a modern lélektannal foglalkozni, közlöm Cordesnek 
erre vonatkozó nézetét, mely a valódi tényállásnak egészen megfelel. 
«Magának a kisérleti lélektannak is sokkal nagyobb jelentősége van az 
önmegfigyelésre nézve, mint azt sokan felvenni, elismerni hajlandók. 
A megfigyelőnek psychologiai fogalmai képezik az önmegfigyelésnek 
előföltételeit. Az egyes ember pedig alkalmi belső észrevételekből, kap
csolatban a nyelvnek hagyományos szavaival, szokta képezni a maga 
lélektani fogalmait, vagy pedig költőknek, bölcsészeknek alkalmi tanítá
saiból. Ha beismerjük, hogy a kisérleti lélektan az alapfogalmak képzé
séhez szükséges anyagot tisztábban képes előállítani, mint a hogy az 
különben adva van, úgy világos lesz előttünk, mennyire megkönnyíti 
egyrészt az önmegfigyelést, másrészt mennyivel nagyobb valószínűséggel 
lehet számítani az önmegfigyelésből származó és tudományosan hasz
nálható eredményekre, ha a megfigyelő a kérdés felállításában épúgy, 
mint a tényleges megfigyelésben a kisérleti lélektannak korrekt fogal
mait alkalmazza, mint különben. Előzetes hamis fogalmakkal az önmeg
figyelés sohasem juthat olyan eredményekhez, a melyeket egy lelki 
tényálladéknak általánosan érvényes, ellenmondás nélküli és érthető 
magyarázatához lehetne felhasználni. De a kisérleti lélektannak ezen 
gyümölcseiben az is részesülhet, a kire nézve egyátalában nincs meg, 
vagy csak szerény mértékben annak a lehetősége, hogy maga folytasson 
kísérleteket. Mert a kísérleteket és azoknak eredményeit szóval és képben 
oly pontosan lehet leírni, hogy távollévő is, ha nem is mint kísérletező, 
de mint néző résztvehet az illető kísérletekben.»

Miután így Cordes megállapította módszerét, anyagját két részre 
osztja. Először vizsgálja az önnevelésnek psychikai föltételeit, mint
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annak szükséges előzményeit, azután ismerteti magának az önnevelésnek 
folyamatait.

I. Az önmagunk nevelése nehéz dolog és csak bizonyos feltételek 
mellett lehetséges. Már az önmegfigyelést és az ezen alapuló önismeretet 
is csak a fejlődés magasabb fokán érvényesíthetjük. Valamint könnyebb 
másokat megismerni, mint saját magunkat, épúgy könnyebb nevelni is 
másokat. «Mert nevelés alatt az egyik embernek, a nevelőnek tevékeny
ségét értjük, a melynek czélja egy másik embernek, a nevelendőnek 
olyatén állandó befolyásolása, hogy az utóbbi lelkében a psychikai folya
matok és az azoknak megfelelő külső cselekvések a nevelő eszményének 
feleljenek meg. Miután az önnevelésnél ez a kettő összeesik, arról csak az 
analógia utján beszélhetünk. Itt az egyik embernek tevékenysége nem 
vonatkozik egy másikéra, hanem a történés illető complexumának önma
gunkból kell erednie, olyan erőkből, melyek saját személyünk fogalmához 
tartoznak és az a tevékenység saját magunkra vonatkozik, czélja azon 
psychikai jelenségeknek befolyásolása, melyek ismét saját Énünknek 
konstitutiv tényezőit képezik. Az önnevelés szava jogosultságának alapját 
az a tény képezi, hogy itt is egy olyan tevékenységgel van dolgunk, a 
melynek czélja saját lelki állapotainknak befolyásolása, irányítása egy 
előttünk lebegő eszmény szerint. »

Mik tehát az önnevelésnek feltételei ? Az első az önismeret, vagyis 
hogy legyenek képzeteink a saját lelki jelenségeink, gondolataink, érzel
meink, vágyaink, akaratunk minőségéről, azoknak miként való tényleges 
és sajátos menetéről. Önmagunkra való figyelés, eszmélés alkalmával 
ezekben bizonyos egységre bukkanunk, a melyet az Én szóval feje
zünk ki s a melyhez mindig sajátságos érzés kapcsolódik : az énnek 
érzelme.

Belátjuk, hogy egyéniségünket nem csak uralkodó gondolataink 
képezik, hanem uralkodó, újból és újból visszatérő vagy ismétlődő érzel
meink, hangulataink, törekvéseink is egyúttal. Hogy ezek aztán így vagy 
úgy mennek végbe, ilyenek vagy olyanok, annak okául testi psychologiai 
alapot keresünk s ilyenül hajlamunkat, dispositioinkat tekintjük. Nekem 
például hajlamom van ilyen vagy olyan gondolkodás, érzés vagy cselek
vésmódra stb. Hajlamainknak minősége aztán egyrészt az öröklött, más
részt a szokás utján szerzett tulajdonságoktól függ. Tehát arra az ered
ményre jutunk, hogy «minden individuum rendelkezik életének minden 
pillanatában személyes dispositióval sajátszerű psychikai jelenségek 
iránt, a mely az öröklött hajlamnak és szerzett qualificationak az ered
ménye.» (17. lap.) Ebben aztán benne van az, hogy érzelmeinknek, gon
dolatainknak, akarásunknak minősége nemcsak öröklött hajlamainktól 
függ, hanem sok részben függ saját magunktól is. Saját magunk qualifi- 
kálhatjuk magunkat bizonyos gondolkodás vagy cselekvésmódokra. Mi

S*
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önkényesen irányíthatjuk gondolataink, érzelmeink, akarásunk menetét, 
azért mondhatjuk, hogy akaratunk egyrészt kötött, másrészt szabad.

Azonban nem elég tudnunk azt, hogy lelki állapotaink tényleg 
minők, vagy hogyan mennek végbe, ha azokkal teljesen meg vagyunk 
elégedve, ha azokat jóknak tartjuk, ha azt valljuk, hogy minden jól van 
úgy, a hogy van, akkor megállapodunk. Nem vágyunk arra, hogy azokon 
változtassunk, hogy azokat irányítsuk, némelyeket érvényre emeljünk, 
más lelki jelenségeket elfojtsunk. Yagy ha nem is volnánk megelégedve, 
de ha nem ismerjük az azoknál jobbat, akkor sem tudunk mihez fogni, 
«ignoti nulla cupido.» Azért az önnevelésnek egy másik szükséges fel
tétele az, hogy képzeteink, fogalmaink legyenek a mieinknél jobb, ma
gasabbra becsült, értékesebbnek tartott lelki történésmódokról. Hogy le
gyen képzetünk helyesebb gondolkozás, érzés és cselekvésmódokról. 
Természetesen ez aztán összehasonlítást s a jobbnak értékelt után való 
vágyakozást tételez fel. Vagyis nekünk magunknak kell ismerni a mér
téket, a mintát, az eszményt, a mely aztán törekvéseinknek képezheti 
czélját. Itt már a phantásiának is szerepe lesz. De honnan merítjük ezen 
képzeteinket ? A forrást nem nehéz megjelölni. Tekintetbe jönnek itt t 
más személyek cselekvéseinek észrevételi vagy emlékezetbeli képzetei, 
ehez járulhatnak phantásiaképzetek, melyek az illető embereknek a fel
vett körülmények között a tapasztalás alapján valószínűnek tartott cse
lekvésére vonatkoznak ; hagyományos életszabályok, melyek bizonyos 
cselekvésmódokból vonattak el ; azután elvek, a melyekhez a megelőző 
nevelés vagy önnevelés juttatott bennünket stb. Szóval ezen a fokon már 
nemcsak azt vizsgáljuk, hogyan mennek végbe gondolataink, érzelmeink, 
cselekvéseink, hanem hogy hogyan kellene azoknak végbemenniök, hogy 
a felállított mintának, mértéknek, eszménynek megfeleljenek. A kiindu
lási pontot a cselekedetek képezik. Ezeket becsüljük meg anyagi vagy 
erkölcsi szempontból. De az erkölcsi becslésnél nemcsak a következménye
ket vesszük figyelembe, hanem a motívumokat, milyenekül az érzelmek, 
gondolatok, vágyak szolgálnak. Ezeknek alapját megint a dispositiok 
képezik. Hogy tehát mi is ne csak egyszer-kétszer, hanem állandóan úgy 
érezzünk, gondolkozzunk és cselekedjünk, hogy az a mértéknek, min
tának, eszménynek megfeleljen, az azokhoz vezető dispositiok megszer
zésére kell törekednünk. Vagyis az illető cselekvés, érzés és gondolkodás- 
módnak vérünkbe kell átmenni.

Ezen a helyen Cordes bővebben kiterjeszkedik az értékek becslé
sére és az értékérzelem keletkezésére, de enemű fejtegetései bátran mel
lőzhetők, mert nem tartoznak szorosan a tárgyhoz.

Harmadik feltétele az önnevelésnek az ehhez való akarás. Ez a 
előbbi folyamatokban gyökerezik, mert ha ismerjük lelki állapotaink 
tényleges lefolyását és ismerjük az eszményt, amazzal elégedetlenek
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■vagyunk, ezt megvalósítani vágyunk — akkor már az akarat az önneve
léshez igen közel van. Ezt a folyamatot is részletesen leírja és elemzi.

II. Művének második részében (31-50. lap) elemzi és ismerteti 
magának az önnevelésnek egyes phasisait, területeit. Az önnevelés vonat- 
kozhatik értelmi, érzelmi vagy akarati jelenségekre szem előtt tartva 
mindig, hogy az egyes magasabb lelki jelenségeknek ez a szétválasztása 
önkényes és nem egészen felel meg a valóságnak, a mennyiben a képze
tekhez a leggyakrabban érzelmek is kapcsolódnak és hogy az intellek
tuális és emotionalis jelenségek egyúttal hozzátartoznak az akarat folya
matához is, mint annak motivumai, mozgatói. Mert Cordes szerint az 
akaratot nem pusztán képzetek, sem pusztán érzelmek határozzák meg 
és irányítják, hanem a kettő együttvéve. Minden erkölcsi cselekvésnek 
főkövetelménye, hogy a cselekvőnek úgy azon külső tárgyakról, mint 
azon emberekről megfelelő képzetei legyenek, melyekre, illetve kikre 
cselekvése vonatkozik. A ki a dolgokat másképpen látja, mint a hogy a 
valóságban vannak, nem is tud azokkal korroktül bánni ; a kinek ferde 
képe van a világról, ferdén is fogja magát abban viselni. Innen van aztán 
a lélektani megfigyelésnek és ismertetésnek is nagy jelentősége a taní
tóra, nevelőre nézve. A fiatal tanító például általában értelmileg fejlet
tebbnek szokta képzelni a gyermekeket, mint a milyenek azok tényleg. 
Ez a helytelen képzet indítja őt aztán arra, hogy a maga feladatát köny- 
nyűnek tekintse, és a tanítványnyal, a ki nem világosodott fel általa — 
igazságtalanul bánjék. Az önnevelőnek czélhoz vezető eljárásmódja az 
lesz, hogy az ilyen tárgyaknak állandóan visszatérő képzeteit újból és 
újból hozzámérje a közvetlen tapasztalás által nyújtott egyes jegyekhez 
és azokat így javítsa vagy próbálja ki ; továbbá az, hogy szoktassa magát 
ahhoz, hogy a dolgokat minden előítélet nélkül engedje magára hatni. 
Példákat ennek ellenkezőjére nem nehéz a tanítás világából felhozni. 
Általában véve úgy a fogalmaknak, mint az ítéleteknek helyes képzése 
sok tekintetben akaratunktól függ és Cordes útmutatást ad arra nézve, 
hogyan kerülhetjük ki a tévedéseket. Fő, hogy ne legyünk előítéletesek 
s ne engedjük rokon- és ellenszenvünk által befolyásoltatni ítéletünket.

Legfontosabb azonban az értelmi önnevelés terén az, hogy erkölcsi 
elveknek birtokára tegyünk szert. Ezt egyrészt úgy érhetjük el, ha a 
megközelítőleg hasonló cselekvéseknek képzeteit, melyekhez hasonló 
értékérzelmek és értékítéletek kapcsolódtak, egy szerves csoportba fog
laljuk s közös vonásukat egy elméleti szabályban, elvben fejezzük ki. 
Minden olyan cslekvés képzetét hasonló értékítélet fogja követni, a me
lyek e csoportba tartozóknak látszanak még akkor is, ha az illető cselek
véseknek képzetei még nem oly tiszták és minden tekintetben határo
zottak, hogy az ennek megfelelő értékérzelmet felkeltették volna. Az 
elveknek ilyetén kifejlődését nagyban befolyásolja természetesen az er-
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kölcsi szabályoknak, törvényeknek, alapelveknek hagyománya, a melyeket- 
kezdetben bizonyos tekintélyeknek hatására fogadtunk el. Ezekhez is 
csatlakoznak érzelmek és egyes esetekre vonatkoztatva ítéletekhez is 
vezetnek, a melyek hasonlók a saját értékítéleteinkhez. Az elveknek a 
gyakorlati cselekvésre nézve ugyanazon jelentőségük van mint a fogal
maknak és általános tételeknek a tudományos munkálkodásra nézve. 
Mint ez utóbbiak, úgy az elvek is ki vannak téve annak a veszélynek,, 
hogy helytelenül képeztetnek vagy hamisan alkalmaztatnak. Az önne
velés éppen ezeknek tisztításán és megerősítésén munkálkodik, egyrészt : 
közvetlenül elméleti belátás és megfontolás által, s éppen itt tűnik ki az. 
othikával való foglalkozásnak haszna, másrészt : közvetve azon tényezők
nek befolyásolása által, a melyek azoknak kifejlődését előmozdítják.

Másodszor az önnevelés emotionalis jelenségekre, az érzelmekre 
vonatkozhatik. Ismerni a jót nem elég, akarni és tudni is kell azt meg
valósítani. Ismeretes dolog, hogy az ész sokszor tehetetlen a szenvedé
lyekkel szemben. Mert akaratunkat inkább ezek és vágyaink, hajlamaink,, 
indulataink mozgatják. Szenvedélylyel szenvedélyt kell szembe állítani, 
a helytelennel, nemtelennel helyest és nemest, hogy amazt legyőzhessük.. 
Azért a nemes érzelmeknek, szenvedélyeknek s az ezekre való állandó- 
hajlamnak, dispositiónak önmagunkban való kifejlesztése még fontosabb, 
mint az értelemnek kibővítése. Cordes az érzelmeknek nagy tömegéből, 
csak azokat emeli ki, a melyeknek jelentősége az önnevelésre nézve a. 
legszembeszökőbb. Ezek három csoportba tartoznak : az érzéki érzelmek,, 
a közérzés és az indulat csoportjaiba.

Itt csak olyan érzéki érzelmekről van szó, melyek az alacsonyabb 
érzékek érzeteihez fűződvén, hevesebbek, erősebbek. Hogy ezek az érzéki 
érzelmek mennyire képesek képzeteink egész menetét és elhatározásain
kat befolyásolni, azt Cordes önmagán egy érdekes példával világítja meg. 
(L. 41. lap jegyzet.)

Az érzéki érzelmek majd jótékonyan, majd károsan hathatnak az. 
önnevelésre. A káros érzéki érzelmeket ellensúlyozhatjuk és uralkodha
tunk rajtuk. Ugyanis az érzéki érzelmeknek nagy intensitása a legtöbb 
esetben ingerlő külső tárgyakkal áll konstatálható összefüggésben. Ha 
az ingerek, a melyekkel az érzéki érzelmek okozati viszonyban állanak,, 
tisztán felismerhetők és külső akaratcselekvések által megszüntethetők, 
akkor ezt kell tennünk. Például eltávozunk az ingerlő tárgy környeze
téből vagy megváltoztatjuk életmódunkat stb. Ha ez lehetetlen vagy nem 
elegendő, szellemi ellensúlyozásról kell gondoskodnunk. így mestersé
gesen idézünk fel lelkűnkben egyes képzeteket, a melyekhez érzelmek 
fűződhetnek s melyek az érzéki érzelmekkez fűződő képzetek negativ 
értékét még jobban képesek megvilágítani. Némileg például hozhatjuk 
fel Petőfit, ki az éhség és fáradság által ifjúságában okozott szenvedéseit
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a jobb jövő képzeteivel igyekezett ellensúlyozni, mikor neki is lesz meleg 
szobája, családja stb. Sokszor vallási képzetek alkalmasak erre. Vagy 
pedig olyan érzeteket keresünk fel, melyekhez másnemű érzelmek kap
csolódnak. Ilyen önnevelési eszközül szolgálhat a művészet, különösen 
a zene.

Az önnevelés szempontjából másodszor a közérzés bir nagyobb 
jelentőséggel. Közérzés alatt értjük azon összetett érzelmet, a mely külső 
és belső érzeteinkhez kapcsolódik, a melyben aztán érzéki jól vagy rosz- 
szullétünknek állapota kifejezésre jut. Bégi tapasztalat, hogy a kedvetlen 
közérzás az összes lelki történésre deprimáló, akadályozó, a kedves pedig 
ingerlő, előmozdító befolyást gyakorolhat s ekként az önnevelést, a hol 
erkölcsi jellegű történésről (érzés, képzet, elhatározás) van szó, vagy 
segítheti vagy akadályozhatja. Azonban közvetve hathatunk a kellemet
len közérzésre is. Például ha kimerültek vagyunk, segít egy hosszabb 
alvás, ha kedvetlenek vagyunk, egy nagyobb séta. Sokszor segít a ked
vetlenségen vagy szellemi tompultságon a levegőváltozás, utazás vagy az 
életmódnak megváltoztatása stb.

Ugyanez áll végül az indulatra nézve is. Azok is vagy előmozdítják 
vagy hátráltatják az önnevelés munkáját. Különösen ez utóbbiaknak 
fékezése, elnyomása a fontos. Ennek meg vannak a módjai. Először is 
figyelnünk kell arra, hogy az indulat állapotában fontosabb elhatározá
sokat ne tegyünk, aztán hogy az indulattal szemben más helyesebb indu
latot keltsünk lelkűnkben, esetleg mesterségesen, és végül ha már magát 
az indulatot nem nyomhatjuk el, elfojthatjuk az abból folyó kifejező 
mozgásokat és ez által magát az indulatot is fogjuk gyöngíteni. Végül 
egyes indulatok ellen apróbb mesterséges eszközöket is alkalmazhatunk 
vagy külső szereket. Például kis büntetést szabhatunk magunkra, vagy 
például az indulati fölhevelésben hideg vizet használhatunk, mire például 
szolgálhat Tompa is, ki «Isten akaratja» czímű költeménye szerint azzal 
csillapítja a bánat által okozott szenvedélyes fölhevülését, hogy homlokát 
a sír hűs gyepén nyugtatja. Miként a reggeli harmat felüdíti a tikkadt 
növényeket, akként száll az ő lelkére is béke, csend.

Végül az önnevelés vonatkozhatik az akarásra. Bár, ha az érzelmet 
és gondolkodást neveljük, ezzel fejlesztjük az akaratot is, mégis beszél
hetünk akarati dispositiokról is, a mely a különböző embereknél nagyon 
különböző lehet. Miként az emberek különböző érzékenységgel bírnak 
az érzéki érzetek iránt és az egyik könnyebben hozható indulatba, mint 
a másik, épúgy az akarati elhatározások és azoknak kivitelére irányuló 
cselekvések az egyiknél könnyebben és gyorsabban keletkeznek mint a 
másiknál. A temperamentum szóval is az ingerlékenység iránt való kü
lönböző dispositiokat és a tudatjelenségeknek különböző gyorsaságát 
jelöljük. Az akarati elhatározások is gyorsabban vagy lasabban mehetnek
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végbe a kelleténél. Erre kell már irányulnia az önnevelésnek. Továbbá 
az akarat energiájára nézve is nagyon különbözhetnek egymástól az em
berek. Az akarat energiáját ama biztosság és szilárdság mutatja, melylyel 
valamely akarás az annak ellenszegülő motivumok ellenére megvalósul. 
Erősíthetjük az akarat energiáját az akarás határozottságának érték- 
becslése által, ellentétben az ingadozó akaratának becslésével és ama 
szoktatás által, hogy kis dolgokat is alkalmilag nagyobb szempontok 
szerint fogjunk fel. Végül az önnevelés arra is vonatkozhatik, hogy figyel
münket önkényesen ráirányítsuk bizonyos kedvezőknek becsült lelki 
jelenségekre, ezeket önkényesen -a tudat látáspontjába emeljük és ez által 
azokat erősítsük. Ilyen sokféle jelenségek irányítására vonatkozhatik az 
önnevelés. Ennek eredménye lesz aztán az, hogy mihelyt az alkalom 
kinálkozik, a mely cselekvést kíván, a nem erkölcsi cselekvésnek képzetei 
mindig csekélyebb mértékben fognak fellépni, míg végre egészen elma
radnak. A positivnek értékelt cselekvés képzete akkor is uralkodó motí
vum marad, ha az értékérzelem ama törvénynél fogva, hogy a szokás 
tompítja az érzelmek eredeti frisseségét és mert már hiányzanak az ellen
tétes érzelmek — nem is lesz öntudatossá. Végül aztán ama phantásia- 
képzet is kimaradhat, a mikor aztán a külső viszonyoknak észrevételi 
képzetét közvetlenül követi az akarati cselekvés. Ez aztán már ösztön
szerű jelleggel fog bírni. Az erkölcsi cselekvés az embernek vérévé vált 
és egészen természetesnek és magától értetődőnek tűnik fel.

íme, milyen érdekes tartalma van a Cordes tanulmányának. Kívá
natos, hogy ezzel minden tanító és nevelő az eredeti műből ismerkedjék 
meg, bár a tartalomnak lényeges és fontos elemeit mi is igyekeztünk 
kiemelni. Székely György.

A  h ittu d o m á n y i o k ta tá s  n y e lv é r ő l. I r t a  d r .  Kinn J á n o s  e g y e te m i  

tanár. Budapest, 1899. Athenseum 22 1. Ára 20 kr.

A kérdés, melyet a budapesti tudomány-egyetem hittani karának 
egyik jeles tagja e füzetben alaposan és érdekesen tárgyal, régóta fog
lalkoztatja, úgy hazánkban mint a külföldön, az érdekelt köröket, a hit
tani főiskolák tanárait és a kath. egyház fejeit, — mert katholikus hit
tudományról van szó, a mit a szerző a czímlapon, félreértések kikerülése 
végett, megjegyezhetett volna. Nálunk az egyetemen és az egyes papne
velőkben a tanítás nyelve a latin, — Franczia-, Németországban és egye
bütt túlnyomóan a hazai nyelv. Hisz még Ausztriában és Horvátország
ban is, a hol elvileg a latin nyelv van megállapítva, több tárgyat, főleg 
a gyakorlatiakat, német nyelven adnak elő. Legnemzetibb a theologiai 
tanítás Németországban, a hol az előadások mind német nyelven folynak.
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És érdekes, tanulságos tény, hogy míg nálunk mind sűrűbben sürgetik a 
magyart, mint a theologiai fakultások nyelvét, addig a külföldön nagyobb 
szerepet követelnek a latin nyelv számára. Látszik, hogy sem az egyik, 
sem a másik szélsőség nem felel meg a kath. egyház igényeinek ; de vilá
gos egyúttal, hogy sem a latin, sem a nemzeti nyelv elhanyagolása nem 
eredményezi a kívánt sikert. A helyes út tehát valószínűen a két szélső
ség közt elvonuló, az álláspontok igazát méltányosan figyelembe vevő 
középút lesz, és ez úton halad Kiss János egyetemi tanár is.

Dolgozatának egyik főérdeme, hogy (nem tekintve saját sok évi 
tapasztalatait) az eddigi fölfogásokat (főleg a magyar és német theolo- 
gusok nézeteit) igen jól ismeri, tárgyilagosan ismerteti és bírálja, és e 
helyes alapon jut a saját véleményéhez.

Hogy a katholikus papnak jól kell latinul tudnia, ezen komolyan 
senki sem kételkedhetik. Ha a trienti zsinat (Sess. 23, cap. II. De refor- 
matione) meg sem követelné, az egyház egész szervezete és gyakorlata 
elengedhetetlenné teszi, hogy a papok teljesen bírják a latin nyelvet. 
E nyelv az egyháznak, isteni tiszteletének és liturgiájának hivatalos 
nyelve ; e nyelv a kath. hittudomány nyelve : [a szentirás hivatalos szö
vege, a Vulgata, és a hittudomány forrásai e nyelven vannak Írva ; a 
scholasticus bölcsészet, mely oly benső kapcsolatban van a kath. egy
házzal és a hittudomány nyal, szintén latin nyelven vitatta meg a világ 
nagy problémáit. Ez indokok bizonyára kétségtelenné teszik, hogy a 
kath. papnak kitünően kell tudnia latinul, és az sem vonható kétségbe, 
hogy a gymnasiumból hozott gyarló nyelvtudásának emelésére kitünőbb 
eszköz, ha a jelölt hittudományi tanulmányait latin nyelven végzi, mint 
ha a középiskolai gyatra nyelvtanitás ösvényén tovább ballag, a mi egyéb
iránt idejének és erejének újabb súlyos megterhelésével járna. De kér
dés, hogy e fontos czél megköveteli-e, hogy a papjelölt összes tanulmá
nyait, kivétel nélkül, latin előadások alapján, latin tankönyvekből, latin 
nyelven végezze ?

Mert nem kevésbbé kétségtelen, hogy a nemzeti nyelvnek igény- 
bevételét igen figyelemre méltó indokok támogatják. Végre is a papot 
is az életnek neveljük, az életben pedig a katholikus pap is legnagyobb 
reszt magyar nyelven alkalmazza ismereteit : magyarul prédikál, magya
rul végzi a hitoktatást, magyarul érintkezik híveivel, magyarul tárgyalja 
a hit kérdéseit és a kánonjog tételeit, úgy magán oktatásban mint eset
leg az irodalomban. És itt figyelmet érdemel a nemzeti irodalom szem
pontja is. Kívánatos, sőt szükséges, hogy legyen hittudományi irodalom 
magyar nyelven is, mely esetleg a laikus közönség komolyabb részében 
is felköltse az érdeklődést a theologiának számos érdekes és fontos kér
dése iránt. Az oly papok, a kik egész képzéseket latin nyelven végezték, 
csak kivételesen lesznek alkalmasak arra, hogy theologiai ismoreteik és
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tanulmányaik becses eredményeit magyar nyelven a kívánt és egyébként 
tölök várható sikerrel kifejthessék. Hisz még tanulmányaikban is feszé
lyezi őket az idegen nyelv (hisz kezdetben alig értenek valamit is a tanár 
előadásából), mely a tárgygyal való behatóbb foglalkozásnak csak igen 
kiváló elméknél nem lesz állandó, legyőzhetetlen akadályává.

E kettős fontos érdeknek legjobban megfelel a problémának két
oldalú megoldása, melyet szerzőnk is javasol. Tanítsuk latinul azokat a 
szakokat, melyek ősidőktől fogva részeit teszik a hittudománynak és 
melyeknek tárgyalását az előző idők szent atyáinál és többi hittudósainál 
föltaláljuk ; tehát az alapvető hittanból a kinyilatkoztatás védelmét, a 
hit forrásait, a hit és az ész viszonyát ; az ágazatos hittant és erkölcs
tant ; a bibliai tudományokat (a bibliai régiségtannak és az evangé
liumok értelmezésének kivételévél) ; az egyházjogot, a metaphysikát, a 
keleti nyelveket, az egyháztörténelmet, a patrologiát és enyclopædiât, 
Ellenben magyarul tanítandók az újabb keletkezésű és az egészen gya
korlati tárgyak ; tehát az alapvető hittanból a természeti vallás védelme, 
a kinyilatkoztatás lehetősége, az összehasonlító vallástudomány ; a bib
liai tudományokból a régiségtan és az evangéliumok értelmezése ; a lelki - 
pásztorkodástan és a bölcselet ; az egyházi szónoklástan, a neveléstan, 
az egyházi régiségtan, a magyar köz- és magánjog. Hogy a szerző ezen
felül egyes részletes collegiumokban lehetségesnek, a seminármmi gya
korlatokban pedig ajánlatosnak mondja a magyar nyelvet, szintén he
lyes és modern fölfogására vall. Sőt egyes tárgyaknál, melyek számára 
a fenti osztályozásban a latin nyelvet hozta javaslatba, a helyi körülmé
nyek szerint hajlandó megengedni a magyar nyelv használatát ; ilyen 
tárgyak : a bibliai tudományok elméleti részei, a keleti nyelvek, az egy
háztörténelem, a patrologia és az encyclopaedia.

Nem akarunk ezúttal a részletekről vitatkozni, bár őszintén 
szólva, mi a magyar nyelvnek a theologiai tanulmányok körében még 
jóval nagyobb tért szeretnénk átengedni, mint Kiss János teszi. De any- 
nyira örvendünk alapos és bátor föllépésének és annyira üdvösnek 
tartjuk időszerű fölszólalását, hogy szivünk mélyéből örvendenénk, ha 
az ő javaslata, vagy ennél akár valamivel kevesebb is, úgy az egyetemen, 
mint az egyes papnevelőkben minél előbb érvényesülne. Mert úgy va
gyunk meggyőződve, hogy a reform üdvös volta, bármily szerény keret
ben indulna is meg, idővel meggyőzné az ellentétes véleményüeket is és 
mind nagyobb szerepet juttatna a nemzeti nyelvnek. Nem minden irigy
ség és szégyenérzet nélkül nézzük már évtizedek óta a bámulatosan 
virágzó katholikus theologiai irodalmat német szomszédainknál, mely 
bizony, ne tagadjuk, benső összefüggésben van azzal, hogy ott a pap
jelöltek nem ósdi és esetleg teljesen meg sem értett latin könyveket 
tanulnak könyv nélkül, hanem anyanyelvükön alaposan és tudományos
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módszerrel tanulmányozzák szakjukat. Hazánkban ehhez képest elég 
siralmas az állapot, mert csak egynehányan vannak tudós kath. pap
jaink közöl, a kik a theologiai szakok terén kiválóbb irodalmi munkás
ságot fejtenek ki. E szomorú ténynek bizonyára vannak egyéb okai 
is ; — mert feltűnő, hogy a teljességei nemzeti tanításon és nevelésen 
alapuló protestáns theologia tudománya is hazánkban már több évtizede 
igen szánalmas állapotban tengődik, úgy hogy a múlthoz képest meg
döbbentő hanyatlást mutat. De a katholikus theologia fölvirágzásának 
egyik főakadálya kétségtelenül a latin nyelv békója volt ; azért örömest 
üdvözöljük Kiss János füzetét és nagyon óhajtjuk, hogy rendkívül mér
sékelt javaslata minél előbb érvényesüljön. B. F.
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Csengeri János <lr. : Szemelvények Ovidiusböl (Metamorphoses, 
Fasti). Az új tanterv szerint a gymn. IV. és V. osztálya számára, 
42 képpel. F ran kiin - társulat. 1899. Jeles írók isk. tára. 64. füzet. 
194. lap. Ara 80 kr.

Csengeri mostanában szaporán készíti iskolakönyveit gymna- 
siumaink számára, s el lehet róla mondani, hogy szép sikerrel dolgozik, 
főleg a klasszikusok magyai'ázatos kiadása terén. Ugyanis nem annyira a 
grammatikában van az ő ereje, hanem a fordításban, a találó és szellemes 
magyarázatban, valamint a módszerben, melyet mesterétől, Kármántól 
lesett el s emelt aztán művészetté. Nyelvtanait is kevésbbé a tudományos 
felfogás, mint inkább a módszeres feldolgozás teszi kiválókká, elannyira, 
hogy úgyszólván egyedüliek a maguk nemében módszerüknél fogva. 
Latin stílusa sem az a kipödrött, hajszálig pontos vagy kothurnusban 
járó ékes latinság, melyet csak mazoréta fők tudnak el-ajátítani s érvényre 
emelni, hanem a megkötöttséget kerülő, könnyed, közvetetlenségévol 
ható nyelvhasználatnak terméke.

Czímbeli könyve is, melyet ösmertetni szándékozom, az ő jellem- 
zetes tehetségét hirdeti, még pedig fénypontján, úgy hogy iskolai ma
gyarázatos könyveink között szerintem a legelső sorban foglalhat helyet. 
Azelőtt bold. Keleti Yincze professzoromnak Pompeiana oratiójára szok
tunk hivatkozni a Jeles Írók isk. tárának ó-klassz, kiadványai közöl ; 
ezentúl Csengerinek Ovidiusára mutathatunk rá, mint olyan könyvre, 
mely a tudomány és tanítás művészetének mintaterméke.

Bevezetése nem tudálékos, hanem a megüllepedett igazságok sza
batos foglalata. Klasszikus szövege példaszerű, jegyzetei mindent kellő 
rendben s helyen tárgyalnak. Magyarázatai alapos szakképzettségre val
lanak, behatók, — elősegítik az olvasásnak gyors tempóját, sőt a magán- 
olvasást is lehetővé teszik. A ritkább szók jelentése talán sohasem hiány
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zik nála, a nélkül, bogy a gyöngébb ianulót fölmentené kéziszótárának 
használatától. A költői vagy nehezebb szerkezeteket találóan s egész 
játszva oldja meg, oly tiszta világosságot árasztva ráj ok, hogy az ember 
önkéntelen is felkiált : mily pompás, milyen meglepő értelmezés ! Az író 
gondolatmenetét mindig föltünteti ; szabatos és mindenek fölött oly 
magyaros fordításra vezérel, mint egyetlen más ó-klasszikus kiadásunk 
sem. Próbálja csak meg valaki lefordítani Ovidiust a Csengeri kalauzolása 
szerint : majd meglátja, mennyivel külömb lesz a fordítása a Kapossy- 
féle vagy egyéb fordításoknál. Csengéidnél igazán érvényesülnek nyel
vünk rejtett szépségei s egész kifejező ereje. — Tárgyi fejtegetései 
találók ; a magyar vagy más irodalomból kölcsönzött párvonalas helyei 
üdék, megkapok s kellemesen hatnak az ifjú lólekre (v. ö. a Philémon és 
Baucis történetéhez felhozott analógiákat) ; a költői alakzatok is fel van
nak dolgozva s a kellő helyekre beiktatva. Bégiségtani összefoglalást 
szándékosan nem közölt, sem az ovidiusi nyelvhasználat különösb jelen
ségeit nem foglalta egybe ; minthogy egyrészt az új tanterv úgyis gon
doskodik a régiségtani dolgok összefüggő tanultatásáról, másrészt Ovidius 
nyelve alig mutat nagyobb eltérést a többi klasszikus írókétól, szóval a 
grammatikákban is előforduló nyelvhasználattól ;, az egyes eltéréseket 
pedig a maguk helyén úgyis megemlíti a szerző, pl. az ilyeneket : dede- 
ritis, quamvis és indicat., foris (egyesszám), vestes-ruhák, exaudio-meg- 
hallgatok (audio h.), sponte sua — sua sponte h. stb. Tanárok számára 
pedig az ovidiusi nyelvezetet illetőleg ajánlatos olvasmányul kinálkoz- 
nak a Fickelscherer ösmert kiadásának pótlófüzetei.

A Metamorphoses, lehet mondani, egészen fel van dolgozva a Cs. 
könyvében ; mert nem úgy tett ő, mint némely szemelvényes ki
adványok szerzői (v. ö. ellenök Sieburgtól : Moderne Schulausgaben, 
Neue Jahrbücher für das klass. Altertum, Geschichte u. deutsche Litte- 
ratur u. für Piidagogik, 1899. III—IV. Bandes 9. Heft, 2. Theil, 501. s 
köv. 11.), a kik tetszésök és alig kihüvelyezhető pædagogiai eszméik vagy 
hóbortjaik sugallása szerint minden összefüggás nélkül csipkedik ki a 
költő vagy író művének u. n. szebb részleteit, hogy aztán nagy ügygyel- 
bajjal mi ösmerjük föl közöttük a szétmarczangolt szerzőnek eltorzult 
tagjait (Horat. sat. I, 4. 62. non invenias disiecti membra poëtæ) ; hanem 
ellenkezőleg bő és mindig érdekes részleteket közöl, melyeknek mind
egyike teljes képet rajzol, könnyen felfogható és élvezetes, régiségtani és 
mythologiai vonatkozásokban gazdag, az ifjak képzeletét gyönyörködteti, 
az erkölcsiséget pedig sohasem sérti. Sokkal több nála a szemelvény 
annál, a mennyit a tanterv kivan, még pedig azért, hogy legyen kellő 
választék s évről-évre más-más pensum kínálkozzék olvasmányul. Azon- 
fölül az elhagyott részeket is mindig közli értelmes és élvezetes kivonat
ban, úgy hogy a szemelvényeknek végére jutván, bátran mondhatjuk:
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megösmertük az egész Metamorphoses!. Valóban, csakis ily szerkezetű 
szemelvényes kiadást * lehet helyeselni 1 — Magukat a magyarázó jegy
zeteket nagyon helyesen két részre osztotta a szerző, t. i. nyelvi és tárgyi 
magyarázatokra ; így járt el már kitűnő Antigoné-kiadásában is, vala
mint a gyakorló főgymnasium másik két tanítómestere is : Gyomlay a 
maga Tacitusában, Geréb pedig görög prózai szemelvényeiben. Persze 
már nem igen járhatott el hasonló módon Csengeri a Fasti-ból vett sze
melvényekben, mert a nevezett műnek tartalma alig enged ilyen össze
kapcsolásokat ; azonban a mennyit jó okkal tehetett, itt is megtett 
mindent, hogy szemelvényeinek összefüggését lehetőleg ébren tartsa s 
ekként a tartalom érdekességét biztosítsa.**

A szemléltetést is elősegíti 42 képpel, a melyek közöl a legtöbb 
egyéb könyvekben is megvan s csupán ismétlésül kínálkozik. Persze 
mondanom sem kell, hogy e téren a magyar kiadók képei elmaradnak a 
németek vagy francziák képeitől. Egyébiránt nagyobb érdekkeltésül 
ajánlhatom kartársaimnak a Seemann-féle képeket, vagy a Stange-féle 
Metamorphoses-szótárnak 83 képét is (Lipcse, Teubner, kötve 2'50 Mk), 
vagy ha meglesz valamelyik intézet könyvtárában az augsburgi német 
fordításnak (névtelenül jelent meg 1802-ben) rézmetszetű, de képzeleti 
rajzait, a melyek azonban nagyon híven szemléltetik az egész Metamor- 
phosest s az egész mythologiát.

Végezetül azt kivánom, hogy a Csengeri könyvéből elevenedjék 
meg a legkönnyebb, mert legjátszibb verselésü s legtermészetesebb 
nyelvezetű, valamint gondolatfüzésű, szerencsétlen római költőnek képe 
tanítóink és deákjaink előtt. Azelőtt is Ovidiushoz jártak poésist tanulni 
régibb iskoláink poéta-nevű (6. oszt.) deákjai s tőle tanulták el a latin 
nyelv zengzetes szépségét és könnyen perdülő hexametereit ; mellette 
Horatiustól, Vergiliustól és, de már nehezebben, mert tanulmányosabb 
és művészibb költők, mint Ovidius. Természetesen Gyöngyösi Istvánnak 
sokat olvasott lyrai helyei is ébren tartották az érdeklődést Ovidius 
költeményei iránt latinos műveltségű táblabiráinkban. Igaz, hogy a 
régiek szerfölött kedvelték Ovidiusnak szerelmi költeményeit is, és az 
Ars amandit korán lefordították majdnem minden európai nyelvre ; de 
minden korban leginkább a Metamorphosest szerették, melyet X. Alfonz, 
Kasztilia királya, pogány bibliának nevezett el s melyet a középkorban 
allégorice is magyarázgattak (1. Friedlandertől : «Das Nachleben der

* L. Solmsen czikkét a Metamorphoses-szemelvényekről : Lehrproben 
u. Lehrgänge. 1893., 34. Heft, Febr.

** Ovidius Fastijának tartalma élénk megvilágításban részesül Stoll- 
nál, nevezetesen nyelvünkre is lefordított mythologiájában. Magyarázatos 
könyvül pedig nagyon ajánlatos a Peter-féle német kiadás forgatása.
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Antike im Mittelalter», Deutsche Rundschau 1896—7. 287. ].). De hogy 
mily nagy kincs rejlik a Metamorphosesban, maga Csengeri adja tud
tunkra előszavában, a hol imígy szól: «Annak az egy keretbe szedett 
tarka mondakincsnek, a mely Ovidius Metamorphosesában van lerakva, 
mind tartalom, mind belső forma tekintetében nagy világirodalmi jelen
tősége van. Tartalmilag a mythologiai tudás egész tárháza e költemény, 
más részről az első, a mely a mythologia alakjait valóban leszállítva az 
Olymposról, örök emberiekké teszi s a klasszikus mythologiát a roman
tika javára kizsákmányolja. Belső forma tekintetében pedig, a melvlyel 
arra nyújt példát, mikép fűzhet össze a költő heterogén elemeket is egy 
legalább külsőleg egységes egészbe, mintaképe lett a Decameronéknak, 
Canterbury-regéknek, Mulatságos Napoknak s az e nembe tartozó költe
ményeknek. Ezért a Metamorphoses olvasása az irodalmi okulásra nézve 
igen gyümölcsöző lehet, s azt hiszem, az új tanterv készítői e szempontra 
is gondoltak, mikor a régibb iskola e kedvelt auetorát fölelevenítették, 
ámbár Ovidiust a könnyed nyelv és mesteri verselés is méltán ajánlja».

Ezek a sorok jellemzik legjobban a Csengeri Ovidiusának szellemét 
s pendítik meg azt a hangot, mely a legtalálóbb bevezetés műveinek 
olvasásához. Azért azt ajánlom minden kartársamnak : tolle, lege.

A k ö n y v  k iá l l í tá s a  c s in o s , á r a  n e m  sok . B ódiss J u sztin .

V á la sz  d r .  S z te ré n y i  H u g ó n a k  — Vángel Jenő dr. «Nagy Képes 
Természetrajz a hazai művelt közönség számára» czímű munkáról irt 
ismertetésére.

Szterényi Hugó dr. úr Nagy Képes Természetrajz czímű munkán
kat szíveskedett e folyóirat januáriusi számában (51—60. old.) megbírálni. 
Ismertetését epés reflexiókkal és sértő, gúnyolódó megjegyzésekkel ki
sérte, anélkül azonban, hogy hevenyében odavetett állításait iparkodott 
volna tényekkel is igazolni,, vagy az olvasót ítéletének helyességéről és 
alaposságáról bármiképen is meggyőzni. Ez az oka, hogy bírálata nem 
érdemli mega «bírálat szót; nem bírálat az, de nem is «ismertetés», 
hanem inkább egy szenvedélyes léleknek kirohanása, elmefuttatása. 
A bíráló úr ugyanis absolute semmit sem bizonyít, semmit sem czáfol, 
hanem csak minden rend és logikai összefüggés nélkül egyes gondola
tokat, egyéni megjegyzéseket tesz papirosra és munkánkból jól-rosszul 
kiszakított részleteket idéz derűre-borura.

Ezen körülmény felmentene ugyan bennünket minden reflektá
lástól, de ismertetésének hangja, továbbá azon mód, a melylyel Szterényi 
úr munkánkat pellengérre állítani iparkodik, különösen pedig a nem oda
való és legnagyobb részt a szerzők személyét kereső megjegyzései kész
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tetnek bennünket arra, bogy a szemünk közé vágott gyomot visszadobjuk 
és hogy vádjait úgy külön-külön, mint a maguk összeségében a leghatá
rozottabban visszautasítsuk.

Válaszunkban tárgyilagosak, higgadtak s a mellett főleg rövidek 
leszünk, mert hiszen írhatnánk bármit és bámennyit is álláspontunk 
felvilágosítására és támogatására, Szterényi úr azt szó nélkül úgy sem 
hagyná. A bazafiság és tudományosság szent palládiuma alatt felépített 
subjectivités bástyái közé menekülne és onnét szórná felénk szikrázó 
megjegyzéseit és gúnyolódó észrevételeit.

Midőn Matthes Ferencz «Illustrierte Naturgeschichte der drei 
Reiche für Schule und Haus» czlmű minkájának a hazai viszonyoknak 
megfelelő átdolgozását elvállaltuk, jól éreztük magunkban az átdolgozás 
nehézségeit. Legyen meggyőződve a bíráló úr, nem rohantunk — csere
bogár módjára — egyenesen a falnak, hanem igenis iparkodtunk a hazai 
természetrajzi munkákat alaposan áttanulmányozni és az azokban foglalt 
adatokat lehetőség szerint teljesen felhasználni. Különösen áll ez az 
állattani részre nézve, a mely az összes hazai adatok felhasználásával 
készült összefoglaló, népszerű zoológiái compendiumot képez. E rész
ben — bármennyire is állítja az ellenkezőt Szterényi úr — Magyarország 
állatvilága, különösen a gerinczesek lehetőleg teljesen vannak bemutatva. 
Kivételt csakis az emlősök, még pedig a denevérek tesznek ; ennek egye
düli oka pedig az, hogy a hazai denevérekkel a legújabb időkig* senki 
sem foglalkozott kritikailag, így tehát az irodalmunkban található kétes, 
egymásnak ellentmodó adatokat nem lehetett értékesíteni. Különben itt 
is 22 faj közül 8-at említettünk fel s így Szterényi úr azon állítása, mely 
szerint könyvünkből «egészen közönséges fajok hiányoznának», üres rá- 
fogásnál nem egyéb.

A növény- és ásványtani rész — mint az előszóban is határozottan 
kiemeltük -— általában megegyezik az eredeti német kiadás szövegével, 
csakhogy jóval rövidebb. Ez kitetszik abból is, hogy e részek az eredeti 
német kiadásban 168 oldalra terjednek, a magyar kiadásban pedig csak 
96 oldalt tesznek ki, vagyis a tárgyalás ez utóbbiban 72 oldallal, majd
nem felével rövidebb.

Szterényi úr Matthes könyvét ötödrendűnek minősíti. Azt készsé
gesen elismerjük, hogy az nem a legjelesebb német összefoglaló termé
szetrajzi munkák közé tartozik, de ötödrendűségét határozottan tagadjuk, 
mert Szterényi úr állításának ellenkezőjéről tesznek tanúságot a róla 
megjelent német bírálatok és ismertetések ; egyébként a munka Német

* Legújabb időben (1900 január 2i-énl terjesztette elő a magyar
országi denevérekre vonatkozó vizsgálatainak eredményeit Méhelÿ L. a 
tud. akadémiában.
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országban szépen megfelelt czéljának és ennek alapján igen elterjedt. 
Bizonyára nem terjedt volna el oly nagyon, ha nem lenne jó és minden 
hibája mellett hasznáható. Az pedig, hogy a kiadó czéget bármi úton, 
módon félrevezettük volna, vagy megkárosítottuk volna, azt leghatáro
zottabban tagadjuk. Ebben egyedüli Ítélkező faktor csakis a kiadó czég, 
nem pedig Szterényi úr, a ki egyáltalában nem tudja, hogy a munka 
minő körülmények és viszonyok közt készült ; ép azért ehhez a kérdéshez 
nem is szólhat hozzá. Hogy az állattani résznél miért van * * * alatt 
dr. Vángel Jenő, az igen természetes, mert ezen rész — kivéve a beve
zetést, az embert, és részben az emlősöket tárgyaló szakaszokat — nem 
Matthes munkája, de nem is egészen önálló, mert főleg a magyar ter
mészetbúvárok és irók munkái nyomán van összeállítva. Ez az oka tehát 
annak, hogy nem lehetett oda nyomatni : «írta: Matthes», de meg azt 
sem : «írta : dr. Vángel Jenő». A növény- és ásványtani résznél ott van, 
hogy Matthes nyomán átdolgozva készült. Úgy hiszszük itt nem az a fő, 
hogy ezen két részt dr. Seemayer fordította, hanem az, hogy könyvünk nö
vény és ásványtani része Matthes-írta dolgokat foglal magában. Különben 
is — azt hiszszük — Seemayert nem érheti a szerénytelenség vádja, ha 
megjegyzi, hogy már számos tudományos értekezést (Természetrajzi 
Füzetek, Földtani Közlöny stb.) fordított magyarból németre és viszont, 
ebbeli jártasságát szakkörök is elismerik és méltányolják. És ha Seemayer 
még eddig ásvány- és növénytani ismereteinek irodalmilag nem is adta 
«fényes» tanujelét, az a dolog lényegén mit sem változtat s egyedül 
ezért, Szterényi úr kivételével, senki sem hozakodott volna elő a tudat
lanság vádjával, mert mindenki tudja, hogy ethnographus valaki csak úgy 
lehet, ha teljes természetrajzi ismeretei vannak. Úgy hiszszük, ez állítás 
feltétlen helyességét Szterényi úr is elismeri, ép azért kár volt neki még 
ebbe is belekapaszkodni.

Az állattani rész ismertetésénél mindenek előtt felemlíti, hogy a 
munka tele van súlyos természetű tárgyi hibákkal, a melyekkel azon
ban röviden végezhet, mert Méhely Lajos «A magyar zoológia érdeké
ben» czímű kritikai füzetében eléggé szellőztette azokat. Erre nézve meg
jegyezhetjük, hogy e kritikai füzetre egyikünk (dr. Vángel) már régen 
írt választ (Válasz Méhely L., A magyar zoologia érdekében ez. kritikai 
füzetére, Budapest, 1899. (Athenaeum) 8", 1—29. old.), sőt erre Méhely
L. viszonválasza (Még egy hang a magyar zoologia érdekében. Budapest, 
1900. (Hornyánszky V.) 8°, 1—39. old.) következett, a mire dr. Vángel 
Jenő tollából újabb válasz (Utolsó szó. — Budapest, 1900. (Athenaeum) 
8Ü, 1—41. old.) jelent meg. E válaszokban dr. Vángel irodalmi forrás
munkákra hivatkozva és állításait tényekkel támogatva kimutatta, hogy 
Méhely úr megjegyzései tárgytalanok. Kézzelfoghatólag kimutatta, hogy 
kifogásai: «1. A szövegből kihagyott egyes részletek nem helyes értei*

H S
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mezésének eredményei. 2. Elenyésző csekélységek, melyek legrosszabb 
esetben hiányoknak, de semmiesetre sem tárgyi hibáknak tudhatok be. 
3. Sajtóhibák, melyeket a bíráló úr valódi tárgyi hibáknak tüntetett fel» 
(28. old.). Szterényi úr ugyanazon részeket kifogásolja bírálatában, mint 
Méhely úr, ezért azok ismételt megczáfolásába nem bocsátkozhatunk, 
hanem egyszerűen az olvasó figyelmét a fenntebb említett füzetekre 
hívjuk fel. Lásson mindenki a saját szemével ! Egyet azonban nem hagy
hatunk említés nélkül. Isten látja lelkünket, nem szívesen teszszük, de 
lehetetlen Méhely úr bírálata és Szterényi úr isfnertetése között rokon
ságot nem látni. Ismételjük, hogy ez csak a mi saját szerény vélemé
nyünk ; s helyességének megítélését nyugodtan bizhatjuk az elfogulatlan 
érdeklődők ítéletére.

Ha munkánkban helyenkint egy-egy sajtóhiba maradt benn, azt 
hibául felróni — legalább is nem illő dolog. Tekintetbe kell venni, hogy 
munkánkban körülbelül 320,000 szó van, melyek nagy része technicus- 
terminus s így bizony — könnyen elképzelhető — a legnagyobb elő
vigyázat mellett is előfordulhat a szövegben egy-egy sajtóhiba, esetleg 
súlyosabb természetű is. Különben kérdem, hol van könyv sajtóhiba nél
kül ? Am, a jóhiszemű bíráló nem szokott sajtóhibákra vadászni és 
azokba kapaszkodni. Az ilyen bírálat, bármilyen tudományosnak lássák 
is, homokra van építve és csak ignotos fallit.

Szterényi úr azután az állattani rész megírásának pongyolaságát 
igyekszik bemutatni és a szövegből jól, vagy rosszul kiszakított monda
tokkal, illetőleg mondatrészletekkel akarja állítását igazolni. E szemel
vényeket csupán csak az emlősök szakaszából veszi. Megengedjük, hogy 
e mondások így az eredeti szövegből kikapva esetleg furcsáknak tetsze
nek, de azt egész határozottan kétségbe vonjuk, hogy helytelenek, rosz- 
szak és megrovandók lennének. Az idézett részletek mind az eredeti 
német munkából valók ; és ha az állatok életjelenségeinek ismertetésénél 
az ember tolla alá esetleg egy-egy pleonasmus, blasphemia, vagy anthro- 
pomorphizálás is csúszik, azt hibának felróni, vagy abból, «a szerző ízlés
telenségére, naivságára» következtetni nem lehet. Szterényi úr bizonyára 
olvasta már Brehm örök szép leírásait, vagy más neves szerzők népszerű 
munkáit és ezekben bizony minduntalan találkozhatik az ember hasonló 
kifejezésekkel. De tovább megyünk ! Maga Szterényi úr sem mentes az 
ilyenektől, mert akkor nem írna — még pedig középiskolák alsó osztályai 
számára írt természetrajzában * ilyeneket: « A kutya szendereg» (37.old.). 
«A kutya szalmiak szesztől, a kölni víztől és egyéb illatszerektől való-

* Természetrajz. I. kötet. Budapest, 1899. — Növénytan, második 
kiadás. Budapest, 1898.
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Sággal iszonyodik» (86. old.). «A ló csupa élénkség, csupa tűz (talán azt 
omnibusz ló is ? !)» (44. old.). «Szemfogra a lónak szüksége nincsen» (46. 
old.). «Az ember gyomra egyszerű, kártyás tömlő'» (50. old.). «Nincs 
falusi gazda, a ki házában disznót ne tartana» (53. old.). « A kecske bőre 
kitűnő keztyübőr» (53. old.). «Hogy a nyúl felső ajka rágcsálás közben 
meg ne sérüljön — hasadt» (85. old.). «A szembogár (t. i. egy lyuk) 
köralakuvá tágul» (41. old.). « A macska ebfogai mint tőrök működnek, 
mélyen behatolnak az áldozat testébe és hirtelen(?!) ölnek» (41. old.). 
«A disznó metszőfogaival veszi fel a földről a gilisztát» (54. old.). «Az 
anyajuh =  birka» (51. old.). «Hogy a szarvasmarha ujjai a sok járás, a 
sok állás közben meg ne sérüljenek, meg ne fájduljanak, kemény csü
lökbe (patába) vannak burkolva» (49. old.); a kakas =  hízott kappan 
(134. 1.) stb.

Mindezek egy kicsit nagyobb «pongyolaságok», mint azok, me
lyeket munkánkból idéz. Szterényi úr kifogásai, a melyekkel még a szőr
szálakat is kihegyesíteni iparkodik, bizonyos magyar közmondásokat jut
tatnak eszünkbe, de azok közlését, úgy hiszszük — mint könnyen kita
lálhatókat — bátran mellőzhetjük.

Áttérve a növény- és ásványtani részre tett kifogásokra és észre
vételekre, mindenekelőtt a színes táblákkal és szövegközti ábrákkal kell 
általánosan foglalkoznunk, mnt a melyek — Szterényi úr szerint — 
«selejtes, csúnya és művészietlen» képek. Nagyon sajnáljuk, de ebben sem 
érthetünk teljesen egyet a biráló úrral, mert ép úgy a táblák, mint az 
ábrák legnagyobb részt jók és csinosak. Ha akad is soraikban egy-két 
kép, a mely nem megfelelő, azért az összeseket elitélni, legalább is me
rész dolog. Különben itt Szterényi úrról is lehetne és talán több joggal 
mondani olyfélét, a mit ő mond Seemayerről, hogy Szt. úr lehet «jeles 
tanár» és «kiváló pædagogus», de művészi hajlamainak és ízlésének 
tanujelét még mindeddig nem adta. Állításunk igazolására nézve hivat
kozhatunk tankönyveire. Ezek közül a legújabbat is olyan képekkel 
nyomorította meg, melyekre csakis a legmerészebb fantáziával lehet 
rámondani, hogy tulajdonképpen mit is akarnak ábrázolni. Ilyenek pl. a 
gömbölyű szilva, kajszinbaraczk, dió, füge, aszott kóró termése, májusi 
gyöngyvirág, illatos ibolya stb. Bizonyára a tanulók ezért «vidulnak fel 
látásukon». (Előszó 2. old.)

Majdnem három nyomtatott oldalra terjed azon állítólagos hibák, 
kiszakított részletek felsorolása, a melyekben Szterényi úr jószántából 
gyönyörködhetünk. Ha e kifogásokat, helyesebben mondva : idézeteket 
jobban szemügyre vesszük, mindjárt azon meggyőződésre jutunk, hogy 
azok legtöbbje minden megjegyzés és minden rend nélkül van odadobva. 
Ezt Szterényi úr nyilván azon hiszemben tette, hogy a jó birálat is úgy 
terem, mint az. ő könyvében — bocsánat a triviális hasonlatért — az.
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ízletes lmrka és kolbász. Szterényi úr ugyanis erre vonatkozólag a követ
kező épületes magyarázatot adja : «A gazda a disznó beleit vagdalt hús
sal és egyebekkel tölti meg és van kolbásza, hurkája» (54. old.). Így gon
dolkozott Szterényi úr a bírálat megírásánál is. Egyszerűen lapokat 
töltött meg kivagdalt részletekkel, állítólagos hibákkal és más egyebek
kel és . . .  . készen lett a bírálata. Azonban Szterényi úr nagyon téved, 
ha azt hiszi, hogy ilyen alapos eljárással maradandó hatás érhető el.

A felhozott kifogások egy részét, mint tárgyi hibát tüntette fel 
Szterényi úr, de ezek tényleg nem tárgyi hibák, legfeljebb elenyésző 
csekélységek, tehát egyáltalában nem olyan súlyos természetűek, hogy 
azokon valaki — jóhiszeműleg — megbotránkoznék. A művelt közönség 
számára írt munkában egyes helyeken jogosan el lehetett tekintenünk a 
szigorúan tudományos tárgyalástól és leírástól ; és ha a nehezebben 
megmagyarázható részletekben esetleg a stilus zavarosnak látszanék is, 
azért munkánkat valóban kár «szégyennek és kész veszedelemnek» mon
dani. Gondolja meg Szterényi úr, hogy ő is reászorulhat az elnézésre, 
a mikor ilyeneket ír : « A tiszafa termése bogyó» (57. old.). « A karácsonyfa 
nem egész fa, hanem a fenyőfának kisebb-nagyobb, vékonyabb~vastagabb 
ága» (61. old.). «A keleti tujafának szárnyas magva van» (56. old.). 
«A régi dió magja meg olaj osodik* (9. old.). «A fekete csicsókának 
bogyója mérges» stb. stb.

A kifogások másik része pedig könyvünkből kikapott részletekre 
vonatkozik ; ezen részletek így hiányosan kikapkodva talán helytelenek
nek látszanak, de az eredeti szöveggel kiegészítve nem. A bírálatnak és 
ismertetésnek ezen újabb módja, a melyet Szterényi úr iparkodik meg
honosítani, egyáltalában nem mondható igazoltnak, mert ez a mód 
egyedül csak arra való, hogy az olvasót tévútra vezesse. Nagyon is eltér
nénk a tárgytól, ha Szterényi úr kifogásait, helyesebben mondva : köny
vünkből kiírt idézeteinek mivoltát, lényegét külön-külön egyenkint 
iparkodnánk meghatározni és azokra tárgyilagosan felelni. Különben is 
a bíráló kötelessége lett volna megmagyarázni, hogy mi az, a mit ő az 
illető idézetben hibának tart ; a laikus olvasó így nem ért a bírálatból 
semmit, legfennebb elhiszi, hogy a mi hibának van idézve, az csakugyan 
hiba, mert Szt. úr nagyon mérgesen állítja ; a szakértőt pedig nagyon 
érdekelte volna, hogy Szt. úr nagy haragjának tárgyi okát kifejtse előtte. 
Jelen esetben egyedül csak arra szorítkozunk, hogy azokat, mint olya
nokat, melyek nem hibák, egyszerűen visszautasítsuk, annál is inkább, 
mert azok nagy részben nagyon is magukon viselik Szterényi úr indivi
duális nézeteit, melyeknek elfogadása nélkül is állhat még valaki a tudo
mány színvonalán.

Válaszunkat befejezve, legyen szabad még teljes tisztelettel reá 
mutatnunk azon fenhéjázó modorra, a melyben Szterényi úr velünk

9*
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beszél. Valóban nagyon sajnálatos tény; hogy akad egy olyan biráló is, 
a ki jóakaró, objektiv kritikus képében, önhittségében neki szilajodva, 
minden alap nélkül vágja a szerzők szeme közé «a hazafiatlanság, tudat
lanság és írni nem tudás» súlyos vádjait. Valóban jogos lenne megkér
dezni, mi bátorította fel őt ilyen hangú bírálatra ? Talán eddigi tudo
mányos (?) és irodalmi működése? ! Hogy Szterényi úrnak könyvünket 
ily módon ismertetni volt-e joga és alapja, annak elbírálását nyugodt 
lélekkel bízzuk az olvasóra ; sértő tendencziáját pedig a leghatározottab
ban visszautasítva, figyelembe nem vesszük.

Vángel J. és S e e m a y e r  V.

A  p o lg á r i isk o lá k  r e fo r m já h o z . II. rész : A reform sikerei és tan
tervjavaslat. Irta Baranyai Gyula a szegedi III. kér. állami polgári 
iskola igazgatója, Szeged, 1899. 36 lap. Ára 30 kr.

Az I. részt 1897-ben tette közzé a szerző, a mikor a reformmun
kálatok erősebb lépésekkel kezdtek indulni. Abban már a hét osztályú 
polgáriskola mellett foglal állást, bár megenged négy osztályút is ; a teljes 
polgáriskolának önkénytesi jogot s általában az érettségi bizonyítványok
nak speciális jogosítványain (egyetem, kereskedelmi szakpályák) kívül 
valamennyi más jogosítványát követeli ; a felső kereskedelmi iskolák egy 
részét vissza kívánja alakítani polgáriskolákká ; a jelenlegi tanárképző
intézetek megtartását, de kifejlesztését kívánja.

A mostani II. rész számba veszi a reform eddigi sikereit, kiemel
vén a főbb mozzanatokat. Ezek : Wlassics miniszternek 1898 októberé
ben a Közoktatási Tanácshoz intézett rendelete, melylyel a Tanácsot a 
reformmunkálatok megindítására fölhívja, különösen rámutatva a quali- 
ficatiók kérdésére. Második : Heinrich Gusztávnak a Magyar Pæd. Társ. 
múlt évi nagygyűlését megnyitó elnöki beszéde, a melyet majdnem egész 
terjedelmében közöl s csupán a népoktatási jelleg megtartására vonat
kozólag foglal el ellenkező álláspontot. Harmadik : a miniszternek a 
múlt évi költségvetés tárgyalásakor mondott beszéde, a mely az ország- 
gyűlés előtt jelzi az irányt, a melyben a polgáriskolai reformot létesíteni 
akarja, kifejezvén azt is, hogy a különböző szervezeti javaslatok eltérése 
már csak kevéssé lényeges részletekre vonatkozik. Negyedik : az Orsz. 
Közokt. Tanács javaslata. Ezen javaslat még vitás pontjaival szemben 
szerkő álláspontja a következő : mellőzendő úgy a népoktatási, mint a 
középfokú jelző ; a két tagozat elkülönülését czélzó intézkedések elha- 
gyandók, a polgáriskola egységes hét osztályú iskola legyen, egységes 
képesítésű és javadalmazású tanári karral, a teljes hét osztályú iskolát 
azonban lehet «felső polgári iskolának» nevezni a «főgymnasium» ana
lógiájára.
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A mint a szervezeti javaslat, úgy a végűi közölt Tan tervjavaslat is 
a polgáriskola eredeti conceptiojának szellemét tükrözi vissza, nem ka- 
czérkodik sem a «szakszerű irány »-nyal, sem az egyetemmel. Minden
esetre hasznos adat lesz, a mikor a reformmunkálatok a tantervkészítésig 
fognak jutni.

De vájjon mikor fogunk odáig jutni ? Csudálatos dolog, hogy a 
mikor a fődolgokra nézve már minden illetékes iskolai hatóság és testü
let megegyezett, akkor akad meg a dolog - mintha elaludt volna. Ha 
hinni lehet a szóbeszédnek, a hadügyminisztérium csinál nehézségeket 
az önkénytesi jog dolgában. Ez még csudálatosabb. A mikor a porosz- 
országi példa, meg a mi régi hat osztályú reáliskolánk példájára arra is 
följogosíthatna, hogy már a hat osztályú iskolának is megköveteljük ezt 
a jogot; a mikor részben épen a katonai körök kedvéért tették a reform
tervek azt az engedményt, hogy a hat osztályú polgáriskolát hét osztá
lyúvá fejleszszék s így az iskolát parallellé tegyék az önkénytesi jog bir
tokában levő kereskedelmi iskolákkal (sőt talán a tökéletesebb paralle- 
lismusra törekvésnek tulajdonítható a felső tagozat elkülönítése is), meg 
az osztrák hét osztályú reáliskolákkal ; a mikor egy pár évi alsóbb isko - 
lázason átment s azután éveken át szünetelő embereket nyugalmazott 
kapitányoktól vezetett iskolák egy fél év alatt abrichtolnak az önkény
tesi vizsgálatra, akkor a hadügyminiszter kételkedni kezd, hogy vájjon 
a ! I évi folytonos iskolázáson átment ifjú bír-é az önkénytességhez 
megkívánt műveltséggel ? ! Ebben a kérdésben a magyar iskolai körök 
közvéleményének és a magyar kultuszminisztériumnak vindikáljuk az 
illetékességet. Szomorú volna, hogy a mikor az ország végső erejét is 
kimerítve hozza az óriási vér- és pénzáldozatokat a hadsereg szükség
leteire, akkor ugyanennek az országnak egy evidensen fölismert kulturá
lis szükségletének kielégítése ugyanazon hadsereg intéző köreinek aka
dékoskodásán múljék. Eeméljük, hogy ebben az esetben nincs igaza a 
szóbeszédnek, annyival inkább, mert itt csak kis részben van szó a jog 
kiterjesztéséről, mivel a hét osztályú polgáriskoláknak legalább fele a 
mostani kereskedelmi iskolákból fog visszaalakulni. Vagy talán nem 
tudják megkülönböztetni a mi polgáriskoláinkat az osztrák polgárisko
lától, mely tulajdonképen csak egy bővített elemi népiskola ? Akkor a 
különbséget meg kell nekik magyarázni, s hogy könnyebben megértsék, 
el kell a miénk mellől ejteni a fölösleges «népoktatási» jelzőt. K. J.
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— Új állami iskolák. A millenniumi évben 1000 állami nép
iskola szervezése határoztatott el. A tényleges szervezés 1898-ban meg
kezdődött és tavaly folytatódott. A múlt évben szervezett iskolákról 
kimutatást közöl a «Népt. Lapja#, mely szerint 113 községben 136 új 
állami iskola szerveztetett ; ezek közül 18 községben eddig nem volt 
iskola, a többi 95 községben községi és felekezeti iskolák államosíttattak. 
Az utolsó években az az irányadó elv az államosításoknál, hogy első sor
ban a magyar vidékeken, második sorban a nyelvhatárok vegyes ajkú 
községeiben állíttassanak állami iskolák; azután jönne a sor a tisztán 
nemzetiségi községekre, föltéve, hogy ők maguk is kérik. Egészen ter
mészetszerű eljárás, kár hogy olyan későre jöttek rá ; azelőtt egy negyed 
századon át épen a megfordított sorrend volt divatban, a magyar vidé
kek így a sor végére kerültek s mire ők kerültek volna sorra, rendesen 
kifogyott a segítség. Épen a magyar vidékek nélkülözték leginkább kul
turális fejlődésükben a magyar állam segítő kezét. Pedig a magyar mű
veltség : a magyar emberek műveltsége, a mihez az első föltétel épen a 
magyar ember. A magyarság műveltségének fejlesztése teszi a magyar 
műveltség fejlesztését. A magyarság, mely számával, közgazdasági ere
jével, sőt természetadta intelligentiájával már is dominál, kell hogy 
domináljon műveltségével is, hogy mint müveit társadalom fejtse ki azt 
a beolvasztó hatást, a mely ellenállhatatlan és semmivel sem pótolható- 
Ez a biztos módja a magyarság terjedésének, míg egy nemzetiségi vidékre 
bedobott állami iskola a maga elszigeteltségében több mint kétes hatású. 
Imi-olvasni tanítja az analfabétákat, de a Tribuna és a hasonszőrű lapok 
olvasóközönségét növeli vele. S ezen eltévesztett hatás mellett még 
aggressiv színezete is van, ürügyet szolgáltat a túlzók lármájára. Épén 
ezért megnyugtató a mostani államosításoknál követett új irány. A ki
mutatás további adatai szerint a 113 község közűi 40 volt a tiszta magyar 
lakosságú, 73 vegyes vagy tisztán nemzetiségi. Százalékban 35»/o a tiszta 
magyar, kevesebb mint a magyarság országos aránya, de ez az arány 
valószínűleg el lenne érve a vegyes lakosságú községek magyarjainak 
hozzászámításával. Tekintve azonban, hogy a régi hibás irányzat mulasz
tásai is pótlandók volnának, indokoltnak látszanék a mostani aránynál 
is jelentékenyen nagyobb mértékben tekintettel lenni a magyar vidékekre.

— Testnevelési irányok, a) Magyarországon. Iskoláinkban évek 
óta küzd a tornászati irány a sportszerű iránynyal, most is. Az új tanter
vek és tantervi javaslatok utóbbinak tesznek tetemes engedményeket. 
Az elemi iskolákban a játék, a középfokú iskolákban az ú. n. szabadtéri 
gyakorlatok, játék, korcsolyázás jelöltettek meg, mint a testi-nevelésnek
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leghathatósabb eszközei azon a fokon. A felső iskolákathletikai törekvései 
pedig a legmesszebb menő támogatásra találnak. A torna-rendszer, me
lyet gyakorlatainak óriási mennyisége képessé tett arra, hogy a külön
böző korosztályoknak a nekik megfelelőt nyújtsa, s mely a felsorolt, ú. n. 
természetes testgyakorlatokat részben tartalmazza, de mindig aján
lotta, — elvesztette egyeduralmát, még mielőtt jóságát kimutatni neki 
loyalisan alkalom adatott volna. A torna-rendszer gyakorlati híveinek 
ugyan elég idejük lett volna erre, - körülbelül 30 esztendő — de sajna, 
időnél egyéb nem is igen állott rendelkezésükre, sőt ez sem. Hetenként 
két óra távolról sem elegendő arra, hogy a test fejlődése lépést tartson a 
szellemnek 24—30 órán át ejtett íejlesztésévél. S ha az új sera eredmé
nyesebb lesz, úgy az első sorban a tökéletesebb eszközöknek s a nagyobb 
terjedelemnek lesz köszönhető, melyet az isk. testi nevelés az óra-rend
ben elfoglaland. Az eszközökről ne is nagyon beszéljünk. Tudjuk, hogy 
•összes középiskoláink tornahelyiségeinek területe elhelyezhető a mille
náris versenytéren, hogy 224 középiskolai tornatanár közül 172-nek a 
tornaoktatás mellékfoglalkozás, s csak 56-nak van elfogadható szakbeli 
képesítése. Ily berendezkedést mutat a középiskola, melyre az állam igen 
sokat áldoz ; még enné! is sokkal kedvezőtlenebbet a polgár-iskola, 
melyből sok a községi, és az elemi iskola, melynek túlnyomó része fele
kezeti. Tehát tapasztalásból nem mondhatjuk azt sem, hogy a torna
rendszer jó, azt sem, hogy nem vált be. Az elmélet az már más, az nagy
részt ellene nyilatkozik, de kik képviselik ezt az elméletet ? Pszikologu- 
sok és fiziologusok, -kikben a gyakorlat hiányzik, és a gyakorlat emberei, 
kik élettani, de különösen lélektani hatások dolgában nem mondhatnak 
döntő Ítéletet. Döntő biró a jövő lesz, mely ki fogja lmutatni, vájjon az 
egyének harmonikus testképzésére melyik az alkalmasabb eszköz, me
lyik képes a tömeg minden egyénére hatni, melyik hathatósabb iskolája 
a lelki energiának, s azt is, mit eddig nem feszegettek : hogy melyik áll 
elfogadhatóbb ethikai alapon. Az a rendszer-e, mely egymás mellé, avagy 
az, mely szembe állítja a küzdőket. Én azt tartom, hogy a jövő a játék
nak és egyéb sportszerű gyakorlatoknak a kiegészítő, de nem a helyette
sítő szerepet fogja juttatni.

b) Németország ham Itt tulajdonképen nincsenek küzdő irányok, 
legföljebb — a főirány egyező volta mellett — eltérések a részletekre 
vonatkozólag. Senkinek sem jut eszébe a torna-rendszert elvetni, és senki 
sem zárkózik el az alkalmas kiegészítés elől. Csak a kiegészítés mennyi
ségét illetőleg állanak szemben a kevesebb és a több. Ez álláspont annál 
figyelemre méltóbb, mivel alakulásában igen kitűnő paadagogusok és 
kiváló fiiziologusok vettek és vesznek részt, kik tornaoktatással gya
korlatilag is foglalkozva, vagy személyes tevékenység révén rendelkeznek 
bő és megbízható tapasztalatokkal. Maga a császár mintha a sportszerű
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iránynak hódolna. Erre vall az iskolai evezó'-versenyek részére általa, 
kitűzött értékes vándordíj és az 1900. párisi olympiai játékokban való 
német résztvétel személyes anyagi támogatása. De talán nem csalódunk, 
ha azt hiszszük, hogy mindkét tény tulajdonképen politikai tendencziáju. 
Az első összefügg a császár tengerentúli aspirátióival, melyeknek jövendő 
híveket vél szerezni, ha már az ifjúságba oltja a víz szeretetét, a víz 
kezelését ; a második a francziák kibékítésére irányított tény-lánczolat 
egy szeme. Hanem a társadalom sokat tesz a test-nevelés lendítése körül. 
A Schenckendorf bir. képviselő elnöklete alatt működő «Zentral-Aus- 
schuss zur Förderung der Yolks- und Jugendspiele in Deutschland»-nak 
számos játék-tér és játék-tanfolyam köszönhető. Újabban egy «Ausschuss 
zur Förderung der Wehrkraft durch Erziehung» keletkezett, melybe nem 
kisebb kaliberű emberek tartoznak mint fíaydt tanulmányi igazgató, dr. 
Lorenz reálisk. igazgató, dr. Schmidt F. A. az «Unser Körper» nagyhírű 
szerzője, Wickenhagen, a német pædagogusok egyik vezető alakja stb. 
E bizottság négy albizottság szerint négy irányban óhajt működni : neve
lés a honvédelem czéljaira szükséges erkölcsi tidajdonok élesztésére ; testi 
kikészítés; az iskolát elhagyott ifjúság fejlesztése ; nemzeti ünnepeken 
rendezendő testedző mulatozások, melyeken az elért testi és fegyelmi 
megbízhatóság mutatandók be.

c) Francziaországban. Újabban a «franczia» tornarendszert kikezdte 
a «tudományos alapon készült» rendszer. Mindkét rendszer álarcz alatt 
küzd, a mennyiben az első nem más mint a box-szal, trapez-zel és geren
dával kibővített német rendszer, s a franczia torna-tanítók rendszerének 
nevezhető, míg a másik alatt a némileg átalakított svéd gymnasztika 
rejtődzik, s így az orvosok rendszerének tekinthető. A tudományos irány 
alapgondolata : hogy minden általa megállapított mozgás és gyakorlat 
élet- és boncztanilag indokolható és a módszeres alkalmazásban adagol
ható legyen. A nálunk mesterségesnek mondott rendszer helyébe még 
mesterségesebbet akar meghonosítani, a melyből minden testgyakorlat 
leglényegesebb kelléke : az öröm hiányzik. A két irány keresztezésének 
tekinthető a küszöbön levő testnevelési kongresszus, melynek főrendezői 
Demeny orvos és Lhermitte tornatanár, előbbit az orvosok, utóbbit a 
tornatanárok —: nem követik, vagy csak igen kevesen. A congresszuson 
a legmagasabb tudományok : a filosofia, az élettan és a pædagogia nevé
ben fogják a testi-nevelést tárgyalni. A tételek között ilyenek is fordulnak 
elő: «Az emberi tevékenység testi, értelmi és erkölcsi egyensúlya».-— 
«Az ember minta cselekvő-képesség termelője». — «A legcsekélyebb erő 
törvényének megvizsgálása». — «A mozdulatok gépezete és sorrendje» 
stb. (Csak az az átkozott Bertillon az ő tudományos megokolásával ne 
volna annyira franczia ! Mindig az ő alakját látja az ember a háttérben 
libegni, ha ilyen szépen és tudományosan hangzó formulákat olvas !)

1 3 6
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Más álláspontja van a franczia kamara közoktatásügyi bizottságá
nak. A játékok nagyobbmérvtí ápolását kívánja, de tiltakozik azok sport
szerű űzése ellen, mivel ennek nyomán a tanuló ifjúságuak egy kis töre
déke mintegy lefoglalja a játékot. Az angol játékokat károsoknak tartja, 
mivel megakadályozzák a nemzeti játékok keletkezését és fejlődését.

A'. R.
Nemzetközi pædagogiai könyvtár. «InternationaleBibliothek 

für Pädagogik und deren Hilfswissenschaften» czimen 1899 deczember- 
ben, Oskar Bonde kiadásában (Altenburg, 8.-A.) egy új tanügyirodalmi 
vállalat indult meg, melyet Chr. Ufer altenburgi igazgató szerkeszt a 
következő külföldi szakférfiak közreműködésével : Butler (New-York), 
Compayré (Lyon), Fornelli (Nápoly), Bein (Jena) és Hourly Void 
(Krisztiánja). A vállalatnak, a kiadó prospektusa szerint, az a czélja, 
«hogy a bel- és külföld kiváló műveit, az utóbbiakat jó fordításokban, 
kiadja és elősegítse azt, hogy tudományos csereviszony létesüljön a pse- 
dagogia terén is, úgy mint az más tudományágakban már régóta dívik. 
Ez a vállalat a modern művek könyvtára akar lenni, szemben azon gyűj
teményekkel, melyek a pædagogiai tudományok klasszikusainak műveit 
ölelik fel.» Az Internationale Bibliothek első kötete Campayré Gábor, 
lyoni egyetemi rektornak « Evolution intellectuelle et morale de l’enfant» 
ez. és a franczia Akadémia által jutalmazott mű, melyet maga a szer
kesztő, Ufer, fordított németre és látott el jegyzetekkel (ára 8 márka).

Ezen vállalatnak ötletéből Társaságunknak figyelmét két oly do
logra szeretném felhívni, melyek a magyar pædagogiai irodalomnak is meg
nyitnák, hogy úgy mondjam, a világpiaczot, ennek révén összeköttetésbe 
hoznák a nemzetközi pædagogiai irodalommal, még pedig mind a jelent, 
mind a múltat illetőleg. A modern, már meglevő vagy ezután megirandó 
magyar pædagogiai művek a fent ismertetett vállalatban, a régibb s törté
nelmileg is kiváló munkák pedig más megfelelő (német v. franczia) válla
latban láthatnának napvilágot. Az a gyorsan kész ellenvetés, hogy ilyen 
művekkel, sajnos, nem rendelkezünk, meg nem állhat, mert én, a ki pedig 
nem igen vagyok soviniszta, merem állítani, hogy igenis vannak olyan mo
dern és régibb pædagogiai termékeink, melyekkel a külföld előtt is becsü
letet vallanánk. Itt vannak Felméri, Molnár Aladár, legújabban pedig 
Fináczy könyvei ; a múltakra talán elegendő a most megjelent Apáczai 
Cseri János pæd. munkáira utalnom, hogy ezt a skepsist eloszlassam. 
E mű bevezetésében Hegedűs István igen alkalomszerűen idézi Heinrich 
G.-nak ezt a nyilatkozatát, hogy «ideje volna, hogy a magyar nevelés- és 
iskolaügy történeti fejlődésének tanulmányát alaposan megindítsuk (régi 
források kiadásával, lefordításával)» és Berzeviczy A.-nak javaslatát a 
Ratio Eductionis magyar nyelven való kiadását illetőleg. Innen pedig 
csak egy, esetleg párhuzamosan végrehajtható lépés választ el a külföld
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bevonásától. Mert jegyezzük meg, az ilyen nemzetközi tud. vállalatokra 
jóval inkább szorulnak a kisebb nemzetek, a melyek nyelvüknél fogva is 
elszigeteltek, mint azok, a melyeknek európai nyelve eleve biztosít egy 
nemzetközi olvasóközönséget. Formális indítvány nélkül ajánlom e fej
tegetéseket Társaságunk figyelmébe, mely annak idejében, nemzeti és 
tudományos ügyró'l lévén szó, bízvást folyamodhatik a M. T. Akadémiá
nak és a közoktatásügyi minisztériumnak támogatásához is. (kf.)

— Magyar készítésű iskolai szerek. A székesfehérvári főgymna- 
sium tanári kara követésre méltó mozgalmat indított, midőn utasította 
tanítványait, hogy a lehetőségig magyar készítésű iskolai szereket vásá
roljanak. Ennek hírére egyik napilapunkban valaki, a kit a lap «köz
oktatásunk egyik előkelő vezérlő tagjáénak mond, kijelenti, hogy ez az 
utasítás nem követhető, mert nálunk a legtöbb iskolai szerelvényt egy
általán nem készítik, a mi keveset készítenek pedig, az használhatatlan 
rósz. A t. vezérlő tag tájékozatlanságra valló kijelentése minket, nem 
vezérlőket nem tévesztett ugyan meg, de még is szívesen láttuk azt a 
három rectification a melyet arra illetékesek tettek közzé ugyanazon 
lapban. Az elsőből megtudhatja a vezérlő tag, hogy iró- és rajzszerek és 
eszközök kellő mennyiségben és minőségben készülnek itthon is, a 
másodikból ugyanezt a természetrajzi és földrajzi praeparatumokról és 
szerekről, a harmadikból pedig, hogy mechanikai tanműhelyünk és üveg- 
technikai intézetünk a fizikai és kémiai készülékek közül nemcsak a 
közönséges iskolai fölszerelés tárgyait, hanem a legkényesebb præcisio- 
mtíszereket is el tudja készíteni, ha — megrendelik. Az elsőhöz és má
sodikhoz nincs mit hozzátennünk ; az ott említettek minőségben és ár
ban versenyképesen állíttatnak elő itthon is ; nem is hazafias áldozat- 
készség, csak egy kis hazafias körültekintés kell hozzá, hogy a hazai 
készítményt segítsük a versenyben. A fizikai és kémiai eszközökre is áll, 
hogy megtudják itthon csinálni a legkényesebbeket is, annál inkább a 
közönségeseket, de mégis igaza van a vezérlő tagnak, hogy ebbeli szük
ségleteink túlnyomó részét importáljuk. Itthon kifogástalan dolgokat 
készítenek, de csak megrendelésre ; raktárra nem dolgoznak, tömegesen 
nem állítják elé a dolgokat. Megrendelésre készíttetni egyes tárgyait a 
közönséges iskolai fölszerelésnek körülményes is, drága is, a vásárló 
kényelmesebben és olcsóbban jut hozzá a raktáron levő külföldihez, a 
mely pedig igen sokszor selejtesebb.

Hogyan lehetne ezen segíteni ? A fő oka mindennek az, hogy 
hazai vállalatainknak nincsen elég tőkéjük. Hogy mi módon lehet a 
hiányzó tőkét megszerezni ? arra magunk is elfogadnók a jó tanácsot, 
de a nélkül is volna mód a segítésre, legalább bizonyos mértékig.

Az utóbbi években elkészíttette a kormány az elemi, polgári, fel
sőbb-leány iskolák, gynmasiumok, reáliskolák és tanítóképzők normál
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fölszerelésének jegyzékét. Van tehát mindenféle iskolánknak normál- 
fölszerelése a papíron. Van aztán a kormánynak egy tanszermúzeuma 
is ; igaz, hogy évek óta ládákba csomagolva, de végre is azt ki lehet 
csomagolni s a mint tudjuk, ezt meg is fogják tenni, a mikor a tanszer
múzeumot áthelyezik a Tanítók Házába. A legtermészetesebb, hogy a 
tanszermúzeumban meglegyen az iskoláknak mintául vehető normál
fölszerelése. Ez, a mit első sorban keresünk benne. A feladat tehát az 
volna, hogy a készenlevő jegyzékek alapján készíttesse meg a kormány a 
hazai vállalkozókkal a normálfelszereléseket ; a készítményeket szakértő 
bírálók addig rostálják, míg minden darab minőségben és árban meg
felelő lesz s akkor állítsák be az egészet a tanszermúzeumba. Ezzel a 
papirfölszerelés valósággá lesz konvertálva. Az így elfogadott minták 
szerint azután tömegesen készíthetők a tárgyak ; a középiskolaiak tuczat- 
jával, a népiskolaiak még nagyobb számban, a mi az ár tekintetében 
versenyképessé teszi a hazai gyártmányt ; másfelől az itt említett meny- 
nyiséget évenként elfogyasztván a hazai szükséglet, a vállalkozók elég 
biztosra dolgozhatnak. Az évi szükséglet átlagának biztosabb ismerete 
alapján az annak megfelelő készletre állandó évi megrendelés is adható 
a vállalkozóknak. Az esetleges fölösleg, mint tartalék, a következő évi 
megrendelésnél beszámítható volna. Mellékes kérdések volnának, hogy 
időnkénti revisiókkal a fejlődés biztosíttassák, egy czélra szolgáló több 
megfelelő szerelvény elfogadásával az uniformités túlzásai elkerültesse- 
nek stb. Itt csak a terv vázlatát adtuk. Azt hisszük, hogy ennyit úgy a 
tanszermúzeum, mint a hazai tanszeripar érdekében meg kell tenni.

Művészettörténeti előadások a középiskolákban. A minisz
ter egynéhány középiskolában a művészettörténetből előadási czikluso- 
kat kíván rendezni. A cziklus a folyó iskolaév második felében, 12 elő' 
adásból állana a VII. és VIII. osztály önként jelentkező tanulói részére. 
Az ezeken szerzett tapasztalatok azután érvényesíthetők lesznek a közép
iskolai Utasítások elkészítésekor.

Tanítók és tanárok gyermekeinek tandíj mentessége. A mi
niszter elrendelte, hogy a tanítók, tanárok s általában az iskolaügyi tiszt
viselők gyermekei a tandíj fizetés alól fölmentessenek, — ha arra külön
ben érdemesek, — még az illető iskolára engedélyezett tandíjmentességi 
átalány túllépésével is.

Az osztatlan népiskola tanterve. Ez ügy fejlődésének egy 
újabb mozzanata jelentkezik abban a köriratban, a melyben a fővárosi 
tanfelügyelő a miuiszter meghagyásából fölhívja a tanító-testületeket és 
egyesületeket, hogy tegyék tanácskozás tárgyává a következő kérdé
seket :

«Szükséges-e az egy tanítós, osztatlan népiskolák részére külön 
tantervet készíteni?«
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«Ha pedig nem szükséges, vagyis ha az egy és több tanítós összes-- 
elemi népiskolák részére ugyanegy tanterv szolgálna zsinórmértékül, — 
ez esetben az osztatlan iskolában minő tantárgy- és osztálycsoportosítá
sokkal, szóval minő módon lehetne az általános tantervben kitűzött 
czélt biztosítani ?» A feleletek ápr. 1-ig adandók be.

Pályázat-hirdetés.
Pályázat hirdettetik oláh tannyelvű népiskolákban használandó 

oly gyakorlati magyarnyelv tanítási könyvre és hozzávaló vezérkönyvre, 
mely a magyar nyelv kötelező tanításáról szóló 1879. évi XVIII. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában 1879. évi junius hó 25-dikén 17,284. sz. a. kelt 
rendelettel kiadott miniszteri tantervnek és utasításnak megfelelően a 
magyar nyelvnek a nem magyar ajkú népiskolák I., illetőleg II—IY. osz
tálya számára előirt teljes tananyagát módszeres feldolgozásban magában 
foglalja.

Pályázhatni nyíltan a szerző megnevezésével, esetleg nyomtatott 
munkával is. A pályamunkák 1901 szept. 30-ig a M. Tud. Akadémia fő
titkári hivatalához küldendők be.

Jutalma : Román Petre (Petrovoszelló) község adományából ezer 
korona és ez összegnek időközi kamatai.

A munka a szerző tulajdona marad.
A beérkezett munkák megbirálására az Akadémia 3 tagot küld ki 

és ezekhez csatlakozik a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr megbízá
sából két pædagogus bíráló, kik egyúttal arról is véleményt mondanak : 
vájjon engedélyezhető-e a nyelvkönyv a népiskolák használatára.

MAGYAR PÆDAGOGIAI TÁRSASÁG.

Évi nagygyűlés 1900január 20-án.

Jelen vannak : Hegedűs István elnöklése mellett Bokor József, 
Demeczky Mihály, ErődyBéla, Ember János, Groó Vilmos, GyulayBéla, 
Hegedűs Béla, Heinrich Gusztáv, Kovács János, Kirchner Béla, Kerék
gyártó Elek, Lázár Béla, Lederer Ábrahám, Lakits Vendel, Munka Sán
dor, Nagy László, Négyesy László, Oldal János, Pasteiner József, Péterfy 
Sándor, Petz Vilmos, ítadó Vilmos, Sántha Lajos, Schmidt Ágoston, 
Szinnyei József, Verédy Károly, Waldapfel János, Zsengery Samu, Trájt- 
ler Károlyi utóbbi mint jegyző. Nagy számban vendégek.

I. Elnök az ülést következő beszéddel nyitja meg : ,
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Tisztelt közgyűlés !
Nekem jutott a szerencse, hogy tisztelt kartársaimat társasá

gunk VIII. közgyűlése alkalmával üdvözöljem. Akár egy küzdel
mekben, változásokban, tervekben és aspirácziókban, de egy
szersmind gyakran fájdalmas csalódásokban, mind a halálig keserű 
emlékekben gazdag XIX. század utolsó, akár egy új század első 
évébe léptünk : mi, kik aggódó gonddal, odaadó lelkesedéssel 
az emberré létei nehéz tudományával foglalkozunk: elmélyedünk 
és meghatottsággal gondolunk a lezajlott múltra és a tapasztalat 
által mérsékelt reményekkel nézünk a jövőbe. Számba vesszük a 
múlt örökségét. A XIX. századnál gazdagabb örökhagyó század ta
lán sohasem volt. Csak az irodalomban : a felélesztett klassicizmus, 
a maga hideg eszményiségével nyitá meg e századot, mely átcsapott 
a  nemzeti szenvedéseket, a nemzeti erőket fölszabadító romanti
kába, midőn a szép helyébe az igazság lépett : majd ez igazság, 
megsegítve a természettudományok hihetetlen föllendülésével 
együtt járó csodákkal határos fölfedezésektől, a realitás értékét ju t
tatta fölényre, mely az irodalomban a legszélsőbb realismusra és a 
verismus és Symbolismus hangzatos nevei alatt féktelen kétkedésre 
vezetett. A század vége a visszahatás, mely uralkodó lett mindenütt.

És minden áramlat visszatükröződött a művészetben. De ép 
úgy visszatükröződött a pædagogiâban is.

Fichte individuális szabadsága és Herbart eszmetársitás- 
elmélete, Herbert Spencer fejlődéstana és sociologiai fatalismusa 
csak jelzik azon óriási szakadás két szélső pontját, melyek közt a 
pædagogia törekedett az embernevelés feladatát és eszközeit meg
találni. A század elején Fröbel mint legdrágább, legértékesebb 
pædagogiai kincset tekinté a gyermek játékszenvedélyét, mert 
benne az egyéniség csiráját látta ; a század végén a társadalmi élet 
vonásait keressük a gyermekben is. Még az æsthetikàban is a mű
vészi képzelem physiologiai képét igyekszünk megrajzolni.

Tartózkodom a politikai és nemzetgazdasági élet terén hasonló 
ellentéteket mutatni föl. Kétségtelen tény, hogy a szellemi életben 
minden szorosan összefügg : a közgondolkozás láthatatlan légköre 
vesz körül és ejt hatalmába. Lehet-e csodálkozni, hogy az a század, 
melyet az előző XVIII. századdal szemben a realismus századaként 
tekinthetünk, rányomta bélyegét az emberi tevékenység minden 
ágára ? De mégis egy jellemvonását kell még kiemelnem, melyért 
a XIX. századot a leggazdagabb örökhagyónak nevezhetem : ez az



egyetemesség a tudomány minden ágában és mindamellett a szak
szerű tudásnak gyakran a végletekig űzése. Ezért hagy ránk annyi 
jelszót és minden jelszó mondhatni kizárólagos hatalommal köve
teli a maga érvényesülését. Sehol inkább nem érezzük ezt, mint a 
pædagogia terén, hol a leendő nemzedéknek az új életre való fölfegy- 
verzéséről, sőt a fegyverek használatába való begyakorlásáról van 
szó. De még ha hozzá vesszük a számban nem nagy, sok ellenséges 
elem közt vezetésre hivatott magyar nemzet különleges helyzetét, 
nem zúdítja-e reánk akaratlanul, sőt ép hazaszeretetből, valódi 
nemzeti fölbuzdulásból az egyetemes emberi és sajátos nemzeti 
nevelés a feladatok és megoldandó kérdések egész sokaságát? 
Mióta csak társaságunkat újjászerveztük : az úgynevezett tanügyi 
politika mennyi változását éltük át; észrevétlen ügyesen kitalált 
jelszavakkal mint lepleztük el magunkat is elámítva az ellentéte
ket, mint hidaltuk át bizony gyakran igen keskeny pallóval a leg
nagyobb szakadékokat. Csak a gymnasium és polgáriskola reform
kérdéseire utalok. Mint állandó jelszót, mely a pártokat egyesíté, 
és mindig újabb lelkesedéssel tölti el, kettőt hagyott ránk a m últ; 
egyik a nevelés hazafias elemeinek nemcsak gyarapítását, de egész 
nevelésünknek hazafias szellemben való átalakítását, a másik az 
aesthetikai érzés fejlesztését hirdető jelszó. Az előbbi egyelőre kifor
rott alakot öltött az új tantervben és remélhetőleg a kívánt irányban 
fog valósulni az életben. Erről hát nem szólok. De engedjék meg, 
hogy szóljak az æsthetikai nevelésről. Fölvetette a kérdést a mil- 
leniumi tanügyi kongresszus nem is egy alakban és az oktatás 
nemcsak egy ágában. A tanügyi’irodalomban egyelőre kevés vissz
hangra talált; de a múlt évben szokatlan nagy hévvel indult meg 
egy áramlat, mely a közvélemény hatalmával követeli az æsthetikai 
érzés fölkeltését és fejlesztését az egész vonalon : a népiskola beszéd- 
és ertelemgvakorlataihoz használt képek művészi kivitelének, a 
középiskola irodalmi és történeti oktatásával kapcsolatban, sőt 
részben külön adandó műtörténeti tájékoztatásnak és a rajztanítás 
valamint a tanárképzés megfelelő reformjának alakjában. Lehet-e 
csodálkozni, ha e jelszó foglyul ejtett. A röpiratok, czikkek egész, 
sora keletkezett, művészeink lelkesedéssel karolták föl, a hírlap
irodalom legmelegebb pártolásban részesíté e mozgalmat. A múlt 
evben egyes gymnasiumokban az önként vállalkozóknak műtörténeti 
összefoglaló előadások tartattak skioptikon által vetített képekkel il
lusztrálva, a műtárlatokat megnyitották az ifjiíságnak, a színházban
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bevezető æsthetikai méltatás mellett színházi előadásokat rendez
tek, a nyár folyamán pedig a vidéki tanároknak a műtörténelemből 
póttant'olyamot nyitottak. Közoktatási kormányunk mindenben 
buzdító példával járt elől és a lehető anyagi segélyt készséggel meg
adta, sőt szaktanácskozmányok útján tájékoztatá magát s mintegy 
irányzá a közvéleményt e felette fontos ügyben. Az egész moz
galomnak alig volt jelentősebb mozzanata, mint a budapesti taná
rok szakértekezlete, mely a rendezett műtörténeti előadások utján 
szerzett tapasztalatok pædagogiai értékének mérlegelésével foglal
kozott. Ez értekezleten történt felszólalások, de a tanügyi iroda
lomban megjelent czikkek végeredményekép én legalább csak any- 
nyit állapíthatok meg, hogy a kérdés távol áll még attól a kiforrástól, 
mely nélkül a gyakorlati végrehajtást tantervi reformnak vagy 
adandó utasításoknak alakjában eszközölni lehetne. Teljesen ossz- 
hangzottak a legkomolyabb felszólalások a rajztanítás oly irányú 
reformjára nézve, mely a szabadkézi rajz minél korábbi érvényesí
tését, a műtörténeti fejlődés jellemző részleteihez a látóképesség 
fejlesztését és lehető öntudatossá tételét tekinti az igazi æsthetikai 
nevelés alapjának, mit főként minél teljesebb æsthetikai gyűj
teményekre támaszkodva lehet elérni. Egyebekben oly nagy, 
majdnem éles volt az ellentét, hogy az egységes megoldást egyelőre 
lehetetlenné teszi. Mert hiszen, ha valami csodakép egyetértenénk 
az æsthetikai nevelés oly irányára nézve, a mint a jelszó után 
megindult mozgalom visszhangzott a sajtóban : hol van a művészi 
ihlet, hol van a mütörténeti tudás, hol van az élénk müérzék 
tapintata tanárainkban, a kiktől mégis egy kissé igen sokat köve
telünk. Jusson csak eszünkbe a hazafias és erkölcsi nevelés messze- 
ható kérdése mint szorított le minden egyéb szempontot. Mennyi 
tudás, de mennyi érzés, de mennyi lélek kell csak annak a tantervi 
eszménynek megvalósításához, mely gymnasiális, reáliskolai, sőt 
népiskolai tantervűnket is oly egyetértő és egyöntetű szellemben 
átalakítá. És most jön az egész embert bizonyos irányban átalakító 
művészi nevelés a maga jogos követelésével. Egy hang, egy aggódó 
hang pendült meg az æsthetikai képzés leghivatottabb hívének : 
Beöthy Zsoltnak ajkán, midőn e kérdésben az orsz. tanáregyesület
ben felszólalt. Jellemző szavait idézem: «A művészeti oktatástól 
várjuk a szemlélet élesítését, a kifejező-képesség meggazdagodását, 
az emberi szellem munkásságának és fejlődésének nagyobb teljes
ségben való megismerését és egy ideálisabb ellensúlyt várunk
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korunk szellemének anyagi irányzata ellen . . .  de a művészeti kép
zés nem helyes megállapítása, nem a pædagogia alapelveinek meg
felelő berendezése valónknak egy igen kényes elemét, az erkölcsi 
elemet veszélyezteti*. Ez a hang mélyen ellentétben áll azon köve
teléssel, hogy ifjainkkal ideiglenes műtárlatainkat látogassuk; de 
ez a hang engem egy oly térre hív, mely az én saját világom és 
azért remélem, magának a kérdésnek oly megvilágítására szolgál, 
mely felette tanulságos. Azt akarom egy pár történeti adattal meg
világítani, mint állott az æsthetikai képzés a görögöknél.

A sajátképen művész nemzet szellemi fejlődésében oly tanul
ságos ellentéteket találuuk a legmélyebb gondolkodók fölfogásában, 
mely nagyon is emlékeztet a köztünk fölmerült ellentétekre és 
minthogy a görög nép is kicsiny nép volt, tanulságos ránk nézve 
is. Mélyreható értekezés Írására csábít e kérdés, de itt csak az 
aktuális érdek szempontjából egy pár jellemző mozzanatra szorít
kozom. A görög ethikai és æsthetikai nevelés összeforrt egységes 
irányának Homeros volt a középpontja. Limburg-Brower az igaz
ságot fejezi ki, midőn Homeros költeményeiről így nyilatkozik : 
«E költemények az voltak a görögöknek, mi a Vedák az indoknak, a 
Korán amohammedánoknak, megczáfolbatatlan tekintély és valódi 
kijelentés». A valódi görög eszményt Achilles és Odysseus fejezték 
ki a plasztikus bevégzettség tökélyével. Nagy Sándor a hellenismus 
hódító hadjáratára Homerossal indult. Az Ilias volt a feje alja, 
Achilles volt az élete, mely íatumszerüen mindenben Achillesével 
volt egybehangzó. Dr. Adam Lajos igen értékes foglalatját adja 
mindazon nyilatkozatoknak, melyeket Görögország legnagyobb 
gondolkodói tettek Homerosról, a Homeros pædagogiai becse volt 
úgyszólván a görög nevelés sarkalatos elve. Dió Chrysostomos 
nagyítás nélkül mondhatta (orat. XVIII. 8.) : Homeros a kezdet, a 
közép, a vég, gyermeknek, férfinak, öregnek egyaránt. Nem veszem 
sorba az Adam által meglehetős teljességgel egybeállított helye
ket. Ha szónok nyilatkozik, nem lehet megmenekülnünk a rheto- 
rika túlzásától. De ha Platon az Államban készül kegyetlen táma
dásra Homeros ellen, ő is e jellemző szavakkal kérleli meg a köz
véleményt : «bizony valami kegyeletes szeretet tartóztat vissza attól, 
hogy Homeros felől ezeket elmondjam.» Minthogy a görög költészet 
összefoglaló műfajának : a drámának motívumait is Homeros adta, 
a dráma közvetlen hatása megdöbbenti Platont és Homeros ellen 
tör lándzsát. E nagy férfiú erős hangját Jowett Platonról bámula-
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tos nagy tudással írott bevezetésében épen azzal magyarázza meg, 
maga Platon is költői és művészi ihletet erzett magában ; ez ihlet 
megérzik prózájának ritmikus zenéjén, meséinek, mythosainak 
ragyogó színeiben; tehát tudta, mint ejti meg a lelket a szép, mely 
a lelkében élő ethikai igazság-ga.1 jött ellentétbe. Mindent meg
mond azzal a lefordíthatatlan gondolattal, hogy a, jóság változhat- 
lan egységben van önmagával; az élet és természet maga a válto
zatosság: a költő ezt utánozza: ez alkotja a művészet kimeríthe
tetlen tárgyát. Legközvetlenebb, mondhatni egyetemes hatása pedig 
a költészetnek és művészetnek van ; Dió Chrysostomos nemzeti 
elragadtatással hirdeti, hogy még az indoknál is énekelnek az ő 
nyelvökre fordítva Priamus szenvedéseiről, Andromache és Hecabe 
siralmáról, Achilles és Hector hősi tetteiről. Kétségtelen, hogy 
Homeros költeményeit könyvnélkül tanulták, versben és prózában 
mint a történeti múlt hagyományát az iskolában illustratiók kísére
tében nyomták be az ifjak leikébe. John Otto «Griechische Bilder
chroniken» ez. kitűnő munkájában kiadja a Tabula lliaca-t és 
kiad több a görög oktatásnál használt dombormüvet és kétségte
lenné teszi, hogy a Tabula Iliacán olvasható epigramma, mely fel
hívja az ifjút, hogy «tanuld a Homeros remekét, hogy teljes birtoká
ban légy a bölcseség mértékének», Theodoros illustrátióját, mint a 
tanulás segédeszközét ajánlja. Ez illustratio az Uiást és Odysseát 
és a cyclikusok szövegét illusztráló képeket tartalmaz, melyek kö
zül a végső ép azt a jelenetet ábrázolja, mikor Anchises a szent 
ædiculat viszi, míg Aeneas a kis Ascaniust vezeti, mintegy a görög 
hagyománynak a római talajra áttelepítését jelezvén. És e kép az 
alexandriai korszak műve, valamint az a Sándor paizs, melyet két 
eszményi női alak tart, kikhez Ázsia és Europa van írva, mintha 
az Aischylos Perzsák ez. darabjának Alotta királynő álmában látott 
Ázsia és Europa tusáját a Nagy Sándor világbirodalma keretébe 
foglalná és magasabb összhangban egyesítené. íme : mint szólítá a 
görög művészet a történelmi hagyományt az ifjú lélekben a művészet 
eszményi felfogásában. Hát a történeti festmények, melyeket Mikon 
es Polygnotos alkottak, melyeket a vázaképek, a sarkophagok egész • 
sora terjesztett el mindenfelé. És valóban geniális gondolat volt 
Genelli-tői, hogy Homeroshoz készített körrajzaiba épen a görög
római műemlékek egyszerű motívumait használta föl*, mely eljá

* Vázlatrajzait kiadta dr. Förster Ernő, Stuttgart, 1860.
Magyar Pedagógia. IX. 2. 10
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rást a német philologusok nagy elismeréssel illették. Mert míg 
Tbarwaldsen, Schwanthaler, Carsten és Cornelius festvényei a 
homerosi hősöket mintegy eszményi alakban állítják elénk, Genelli 
Homerost a maga világába helyezi és így mintegy föleleveníti azt a 
módszert, melyet a görög pædagogusok követtek úgy a történelmi 
hagyományok, valamint a hősök eszményi megörökítésére nézve. 
Csak a Diomedeia legmozgalmasabb jelenetét kell megnézni, mely
ben Diomedes féktelenül dúl : e képen látjuk Aeneas megmenté
sét Apollo által, előtte a vadul dühöngő Diomedes fölemelt lándzsá
val és a kép balfelén Aphrodite a megrebbent galamb szelídségével 
(egészen híven Homeros hasonlatához) húzódik meg Iris kibontott 
szárnya alá ; csak a haragvó Achilles békítésére küldött követséget 
ábrázoló jelenetét tekintsük meg, hol Achillesnek a szeretett Pat- 
roklos felé fordított arcza egyszerre jellemképet és egyszerre drámai 
mozzanatot fejez ki ; csak az árboczhoz kötözött Odysseus arczára 
vessünk egy tekintetet, hogy a naiv egyszerűségben előtte megjelenő 
Syrének csábító csoportjával szemben kifejtett ethikai erejét meg
mérjük, hogy meggyőződjünk arról, mily egyszerű, csupán csak a 
fő mozzanatot ábrázoló, de plastikus határozottságot is kifejező 
képet elégnek tartottak arra, és erre helyezem a súlyt, hogy a lel
kekben viszhangzó, a könyvnélkül tudott Homeros hősei a mythos 
ködéből az ifjú képzelem előtt minden skioptikon képnél világo
sabb, de aztán igazán tartós vetítéssel jelenjenek meg. A művészet 
volt a görög ifjú Musagetese, ki átvezeté az ifjút a történelmi múlt 
hagyományaiba és a költői képzelem által megnagyított alakokat 
elé varázslá, így láthatta az ifjú a görög tragédiákban a szín
padon megelevenített hagyomány élő alakjait, a plastika alko
tásait templomainak állatövén, oromfalán, ősei sarkophagján, a 
családi kincsek gyanánt rászállott díszedényeken, triposokon, 
később a pompeji és Herculanum falfestvényeiben oly megragadó 
formákban látható képekben . . .  És e dombormüvek, e váza
képek akárhányszor az ábrázolt alakhoz odabigyesztik az illető 
nevét is. Ezt ma mily művészietlen eljárásnak tartanók, de a 
művész nemzet ifjú nemzedéke a jelenet költői szövegére gondolt. 
A név csak az emlékeztető szó volt az emlékezet támogatására. 
A drámai jelenetre figyelt és nem hívták föl figyelmét az arcz ki
fejezésébe való elmélyedésre, melyről Alexander Bernât oly mélyre
ható észrevételt tőn azon előadásában, melyet e kérdésben tartott, 
hogy az elmélyedés annyira egyéni, annyira az egyéni hangulat
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•szent perczéhèz van kötve, hogy ezt előidézni tömeges mutogatás
nál és tömegnek adott magyarázattal lélektani képtelenség. Hiszen 
a görög arczok egész Praxiteles koráig még a szenvtelen eszme 
kifejezései, ép ezért oly eszményiek. Nézzük csak meg az alexandriai 
művészet alkotásait, hogy meggyőződjünk arról, hogy az egyéniség 
kifejezése, főként a szenvedély ábrázolása mily távol állott e művé
szettől, mintha ez alakok az eszmék megrögzítései és nem a szen
vedélyek élő személyesítői lennének. De az ifjúságnak van-e szük
sége arra, hogy hozzá a szenvedély lángoló nyelvén szóljanak. Csak 
a lyra lángjának érezze hevét, csak a fülén át ömöljön a szív ol
vadó zenéje, de nem a szemén át a szenvedély látható alakja. És e 
ponton térek vissza Platóhoz, mert épen itt a fordulópont.

Plutarchos, Platon igaz tolmácsa, de Aristoteles finom aesthe- 
tikai felfogásának is híve, egy külön értekezésben foglalkozik épen 
e kérdéssel. Ez értekezést Brassai kitűnő fordításában ismételt el
olvasásra ajánlom különösen azoknak, kik az ifjúsági olvasmányok 
alakjában vélik megoldani az eszthetikai képzés legfontosabb ré
szét. Plutarchos pompás képpel illusztrálja, mit akar mondani. 
Azt mondja, hogy a várost is be lehet venni, ha egy kapuja tárva 
van, az ifjút is hiába tartjuk vissza egyéb gyönyöröktől, ha fülét 
nyitva hagyjuk a nem neki való gyönyörök előtt. Mi, mélyen tisz
telt közgyűlés, készek vagyunk nemcsak a fülét, de a szemét is 
nyitva hagyni. Nagyon erős lehet a mi ifjaink jelleme. Plutarchos 
a szabályok egész sorát hozza föl, melyek mint a betegség elleni 
amulet, megóvják az ifjú lelkét, hogy a gyönyörök rabjául ne essék. 
Ilyen a költők erkölcsi gondolatainak készenlétben tartása, ilyen a 
a bölcsészeti irók gnomái, ilyen az a tragikai bukás, mely a magok
ról megfeledkezett hősöket éri. E tekintetben Homeros scholionjai 
közt is megragadó észrevételeket találunk. Achilles kérlelhetetlen 
magaviseletével hybrist követett el, a görög tragikai bukás ez ál
landó vétségét: ezért veszti el Patroklost; Agamemnon hybrist 
követett el, mert elvette Achilles tisztelet ajándékát: ezért lön meg
alázva. És ez eszme végig húzódik a görög tragédián. Az erkölcsi 
mozzanat mindenütt mint benső magva a mythosnak életeleven és 
erős pædagogiai értéket képvisel. De hát szabad-e az ifjúságot a 
nyelv és szín varázslatának szabadon kitenni ?

Ott van Horatius pompás levele Lolliushoz, melyben azt 
mondja Homerosról:

10*
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Quid sit pulchrum, quid turpe, quid utile, quid non, , 
Planius ae melius Chrysippo et Crantore dixit,

és költő létére keresi a Homeros erkölcsi tartalmát. Plutarchos is 
mélységes megjegyzést tesz, mely majdnem útmutatás azon con- 
ceptióra, melyben Dante a purgatorium büntetéseit megalkotá. Azt 
mondja, hogy Homerosnál Diomedes egy-lándzsavetéssel Pindaros 
esküszegő nyelvét tépi ki, a vakmerő és buja Antinoust torkos* 
ságáért épen torkán találja Odysseus. Plutarchos azt akarja, hogy 
a költészet a bölcsészet előcsarnoka legyen. Hiszen Homeros 
szobrát is a pythiai jósda szentélye előtti csarnokban állíták föl. 
Mint a kik sötétből a napfényre akarnak menni, elébb megszokják, 
hogy mérsékelt világosságban s az igazságnak mesékkel szelídített 
fényében lássanak és így bántatlan szemmel tekintsenek azon 
veszélyekre, melyek környékeznek, s ne iszonyodjanak tőlük. 
Platon is szépen mondja, hogy az edonok királya Lykurgos bolon
dul cselekedett, hogy a szőllőtőket irtá ki, meg akarván gátolni a 
Dionysos isten által e világba hozott mámort. Inkább kellett volna 
a mámor istenét a józan ész isteneivel ellensúlyozni. De mit mond
junk Xenophon és Pythagoras támadásaira, melyekkel Homeros és 
Hesiodos meséire rontanak. A művész nemzet sok gondolkodójá
ban költött aggodalmat a Dionysos mámorát az ifjú szívbe varázsló 
költészet és művészet. Plutarchos hasonlítja Aphrodite övéhez, 
melylyel Hera megejti magát Zeust. Az övhöz (Szabó István kendő
nek fordítja), melyben egész bájának készlete rejlik,

A szerelem, vágyó epedés, bizodalmas enyelgés,
S a hitetés, mely akárki okost meglophat eszében.

(II. XIV., 215. és köv.)>

A szerelem, a csáb, a hitetés nem csal-e, nem unszol-e, nem 
hizeleg-e a modern művészet és költészet minden alkotásában?

Nehogy azt higyje a tisztelt közgyűlés, hogy moralistának 
állok be. A Part pour Part híveinek kijelentem, hogy æsthetikai 
hitvallásom az Aristoteles felfogásában gyökerezik. Sőt tovább 
megyek. Tudom, hogy csalárd módon állítá, de örök igazságot 
mondott Gorgias a sophista, midőn állítá, hogy a tragédia ámítás, 
de az ámító igazabb, mint az, a ki nem ámít és az elámított böl- 
csebb, mint az, a ki magát eláltatni nem engedi.

De a finom telkekre igaz ez. Es a művész lelkekben hányszor 
meging az erkölcsi egyensúly. A renaissance vallásos festészeténél 
magasztosabb erkölcsi légkört nem kívánok és a renaissance korá-
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nak erkölcsei ellen Savanarolla föllázad, а XV. század költészeté
nek erkölcsi tartalma megdöbbentően üres. A szó fényes meze 
hihetetlen ethikai nihilt takart.

Euripides a peloponnesosi háború morális sülyedésének köze
pette rajzolja meg Polyxena, Iphigenia önfeláldozását.

És ha az æsthetikusok oly könnyen elbánnak Platon rigoris- 
musával, ne feledjék, hogy a chæronæai bukás alig tíz évvel követ
kezett Platon halála után.

Platon még meg-megkisórté az ő eszményi államát valósítani, 
mindig leszorult a politikai tevékenység teréről. Aristoteles már bele
nyugodott a hellén eszme egyeduralmát Ígérő maczedon uralomba. 
Aristoteles ment lehetett a szenvedélyes álmodozó rajongásaitól; 
a tárgyias felfogás öt teszi a logikai gondolkodás, az æsthetikai 
ízlés, a tapasztalati lélektan nagymesterévé ! Platon eszméi be
nyúlnak a középkor spirituális hatalmát alkotó nagy keresztyén 
egységbe, aspirácziói a nemes lelkek tápláléka mindenha; de épen 
ezért érthető erkölcsi szigora. Azért elég Aristoteles politikájának 
8. könyvét elolvasnunk, hogy meggyőződjünk róla, mily aggodal
mas gonddal óvta e nagy gondolkodó is az ifjúságot az orgiastikus 
zenétől és a katharsionak mily mély erkölcsi színezetet adott.

Mélységes tanulságokat rejtenek a felhozottak. A művészet 
mindenha egyes korok foglalatja, eszményi tükre tehát a történeti 
oktatás eredményeit a művészi alkotások szemléletes alakjában 
tárja elénk. így nemcsak hogy szükséges, de nélkülözhetetlen.

E tekintetben, ha rajztanáraink kellő művelődés-történeti 
készültséggel lépnek pályájukra, a különböző korok szellemét az 
építészeti stil ornamentikájának symbolikus kifejezésén is éreztet
hetik; a történet tanárai az oly módon concipiált képekkel, milye
nek a Geiger-félék voltak a hatvanas években, a történet drámai 
mozzanatait mesékben is feledhetetlenül nyomják be a tanuló lei
kébe. Érdekes ezen Geiger-féle vállalat osztrák és magyar anyagát 
egybevetni. Észrevétlenül a magyar jellem ereje, a magyar történet 
valódi tragikai mozzanatai Geigert úgy magukkal ragadták, hogy 
sokkal felette állnak azok a rajzok, melyeket Wenzel Gusztáv szö
vegével a magyar nemzet történetére vonatkozólag kiadott 1862-ben, 
mint azok a rajzok, melyek Bécsben 1861-ben jelentek meg, me
lyek fényes tanulságot tesznek arról, hogy minden kísérlet, mely 
egy közös osztrák-magyar hazaszeretet számára akarja megnyerni 
az ifjúság lelkét, meghiúsul. Mily apró, jelentéktelen történeti jele-



150 MAGYAR PAEDAGOGIAI TÁRSASÁG.

neteket talál Geiger, az osztrák történészek és költők segédkezével,, 
melyekben a magyar és osztrák történet érintkezik. Mily stilszerüt- 
len erőlködés pl. Karolina császárnő látogatása a brassói ínségesek 
közt; az 1838-iki pesii árviz Wesselényi nélkül ! Érdemes volna 
Hollós Lászlónak a magyar történeti festészetről írott szép tanul
mányának azt az alapeszméjét megszívlelnünk, hogy voltakép a 
valódi történeti festő, de egyszersmind a népélet genre festője is, 
Arany és Petőfi illustracziójában találhatja legszebb, legigazabb 
feladatát. Ezt 1876-ban mondá; de a gondolat pædagogiai értékét 
ma sem vehetjük csekélybe. Ha a görög ifjú az ő költőjét tanulta, 
ha a Tabula Iliacat szemlélte : a mi ifjaink a magyar történet valódi 
belső lelkét látják, ha valaki igazán úgy eleveníti meg az Attila 
kardjának fölfedezését, mint azt Aranynál látjuk. De hátha egy 
valódi festő kizsákmányolná annak a jelenetnek pædagogiai becsét, 
midőn Etele megszabadítja Budát a bőszült bölénytől. Mélyebbre 
ható erkölcsi hatást nem is képzelek történeti képtől, ha csak iga
zán Aranyt illustrálja a festő. A «Falu végén kurta korcsma» drá
mai jelenete a magyar szív mélységét és fenséges komolyságát el- 
feledhetetlen elevenséggel nyomja az ifjú leikébe, ha igazán Petőfit 
illustrálja a festő. És hiába törekszünk a stilus terén is nagyobb 
eredményt elérni, ha költőinktől sokat, nagyon sokat könyvnélkül 
nem tanítunk.

Hiában ! Az emlékezet a Múzsák anyja. Ha benépesül a kép
zelem egy kiejtett névre, ha megindul az eszmetársítás fenséges 
lánczolata egy vázlatos képpel, egyszerű körrajzzal jelzett történeti 
jelenet láttára, ha nagy költőink plastikus előadása mindig eleven 
színekkel ujul meg ifjaink lelkében : akkor a lelkesedés beszédessé 
teszi az ajkat, színessé a tollat. Ha a képzelmet nem tápláljuk 
elébb, akkor hiába a képtár összes készlete. A történeti képen csak 
jelmezt és szembántó színzavart lát, ha az a jelenet nem szövő
dött a költő olvasása, sőt könyvnélkül tanulása közben az ifjú 
álmaiba. De ismételten kijelentem, hogy csak a művészi élvezetre 
való előkészítés az iskola feladata.

Igen, a művészi élvezetre való előkészítés, de nem a művészi 
élvezet magyarázata : ez a középiskolai oktatás feladata. Ezt pedig 
mindig a morális eszmék elvont világának az élénk ifjú képzelem 
segítségével való megértetésére kell használni. Mi nem keresünk 
morált a művészi termékben ; a művész nem alkot morális czé- 
lokra ; de mi felnőttek vagyunk, a művész a lángész ihletével meg
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áldott vagy leggyakrabban megátkozott kivételes lélek. A művészi 
lélek világát megérteni kell, de nekünk mégis a nemzeti lélek meg
értésére és az emberi nagy feladatok fölfogására kell nevelnünk.

Ha a rajz megtanít látni, ha a művészet megtanít szemlélni : 
az erkölcsi igazság az egyetlen vallás, melyet a vallás üdv Ígéretei
vel megszentelve kell az ifjú lélekbe varázsolni. Nemcsak szent 
énekeket, nemcsak erényhősöket kívánok én Platónnál, de csak 
oly művészetet, mely a nemzeti kötelességek nehéz munkájához 
szükséges ihletet viszi az ifjú szívbe.

Magát a kérdést egy elnöki megnyitó keretében kifejteni lehe- 
tetetlen, hiszen még nem is szóltam a zenei oktatás nagy jelentő
ségéről, melyre nézve Platon és Aristoteles egyetértenek. A görö
göknél az athletika a test, a zene a lélek rythmusát adta meg. 
Mi a zenét csodálatos mértékben elhanyagoljuk. Az æsthetikai 
nevelés tárgyában történt felszólalások közül csak egyre emlékszem, 
mely a zenét érinté. Ez is mutatja, hogy nem oly könnyen meg
oldható az æsthetikai nevelés kérdése.

Épen ezért, most, midőn a Pædagogiai Társaságnak ez évi 
közgyűlését megnyitom, kérve kérem tisztelt kartársaimat, tartsunk 
össze, dolgozzunk közös egyetértéssel azon, hogy erős pædagogiai 
közvéleményt alkossunk, mely őszinte, nyílt, becsületes meggyőző
déssel nem egyes fölvetett jelszavak rabja, de a tapasztalatok által 
megérlelt, erkölcsi és nemzeti eszményektől vezérelt irányban mér
legeli és vitatja meg a nevelés összes kérdéseit, mert a nevelés ösz- 
szes kérdéseinek helyes megoldása együtt alkotja a valódi pædago
giai megoldást.

Plutarchos figyelmeztet rá, hogy nem nyargalás közben kantá- 
rozzák fel a lovakat, hanem a futtatás előtt: mi törekedjünk, hogy 
társaságunk a józan pædagogiai közvélemény megalkotása utján 
ne a jelszavak által vezettessék, de a jelszavak gyakorlati értékét és 
következményeit mérlegelje. Ezzel megbecsülhetetlen szolgálatot 
teszünk, mert gondolatokat ébresztünk, a lelkesedést irányitjirk és 
a nemzeti erők nemes harmóniájának létrejöttét mozdítjuk elő.

Ezzel a Magyar Pædagogiai Társaság VIII. közgyűlését meg- 
nyitottnak nyilvánítom.

A nagygyűlés éljenzéssel és tapsokkal jutalmazta az elnök nagy- 
érdekű megnyitóját.

II. Emlékbeszéd Zichy Antal tiszteleti tag fölött. Tartotta Verédy 
Károly (1. folyóiratunk jelen számában).
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A nagygyűlés a szép megemlékezésért köszönetét mondott a fel
olvasónak.

III. Kovács János titkár évi jelentését következőkben adja elő :
Tisztelt Társaság!
Föltűnő eredményekről, különös eseményekben gazdag esz

tendőről nem tudok számot adni, de számot adhatok a folytonos, 
kitartó munkának egy esztendejéről, mely megint egy lépéssel kö
zelebb vitt czélunkhoz, mely a magyar közoktatásügy szellemi tar
talmának növelése, és a köztudatban folytonos erősbítése annak a 
meggyőződésnek, hogy hazánk minden iskolája egyaránt a nemzeti 
művelődést szolgálván, e közös czél kapcsolatokat, közös szempon
tokat létesít a közoktatás valamennyi munkása között, s azért min
den egyes a maga területén nagyobb czéltudatossággal működhetik, 
ha tájékozva van a saját munkájának az összeség munkájához való 
viszonyáról. Ezen köztudat erősbödése vezet el fokozatosan egy 
megállapodott, erős iskolai közvéleményhez, a mely a legbiztosabb 
szabályozója az iskolaügy fejlődésének. Az elmúlt évben megint 
szaporodtak azok a jelenségek, a melyekből egy ilyen közvélemény 
alakulására lehet következtetni, és fölismerhető, hogy Társaságunk 
mindinkább kristályosodási középpontjává lesz ezen alakulatnak.

Sor szerint és jelentőség szerint is első mozzanat ebben a 
tekintetben elnökünknek a múlt évet megnyitó beszéde, melynek 
tárgyául a polgáriskolák reformjának kérdését választotta. Kultu
rális szükségleteink egyetemes szempontjából tárgyalja a kérdést, 
mely álláspont magaslatáról kellő arányokban tűnik ki egyfelől : 
a  polgáriskolai reform széleskörű és mélyreható jelentősége, más
felől, a kérdés némely szenvedélyesen vitatott részleteinek aláren
delt volta, a melyek miatt nem volna érdemes a megoldást tovább 
halogatni. Ez a beszéd máig is állandóan foglalkoztatja a polgár
iskolai köröket s általában mindazokat, a kik a polgáriskola kérdé
sét tárgyalják s üdvös hatása mutatkozik ezen tárgyalásokban.

Ezzel kapcsolatban említem föl folyóiratunk azon czikksoro- 
zatát, mely a polgáriskolai kérdés vitás vagy homályos részleteit 
veszi tárgyalás alá.

Látszólag szintén ezzel kapcsolatos két fölolvasás, a melyet 
Gyulay Béla és Geőcze Sarolta r. tagok « A polgári leányiskolák 
reformjáról», illetőleg « A  polgári és felsőbb leányiskolákról» tar
tottak. Látszólag, mondom, mert a fiú és leánypolgáriskolák ügye 
kevésbbé függ össze, mint a közös név után föltételeznők ; egyik a
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másik nélkül megoldható. Jelenleg a fiúiskolák kérdése tartja telje
sen lefoglalva az érdeklődést, ennek tulajdonítható, hogy az emlí
tett két kiváló értekezés nem keltette most a megérdemelt vissz
hangot. De ha a fiúiskolák kérdése szerencsés megoldást nyerend 
s ezzel az érdeklődés fölszabadul, akkor ezen két fölolvasás biztos 
alapjául szolgálhat a további tárgyalásoknak.

A népiskola egyik fontos aktuális kérdését vette Földes Géza 
r. tag székfoglaló beszéde tárgyául : « Szükség es-é külön tanterv az 
osztatlan népiskola szám árai ? Az előadóval együtt a nagyszámú 
hozzászólók oly egyhangú «nem»-mel feleltek a kérdésre, hogy 
ennek folytán a már elintézettnek tekintett ügy újabb megfontolás 
tárgyává tétetett. A folyóiratban Somogyi Géza czikke foglalkozott 
ugyanezen kérdéssel.

Szintén a népiskola körébe vág Juha Adolf kültag alapos 
tanulmánya « A gyöngetehetségnek iskoláztatásáról». A kormány 
megbízásából tett külföldi tanulmányújának tapasztalatai alapján 
teszi meg ebben a külön iskolázásra irányuló javaslatait. A Társa
ság elhatározta, hogy e tanulmányból külön lenyomatokat bocsát 
a kormány és a fővárosi tan felügyelőség rendelkezésére, terjesztés 
czéljából. Vajha sikerülne vele eloszlatni az eddigi tárgyalásokban 
mutatkozó elfogult megítélését e kérdésnek.

A népoktatás intensitását legbensöbben érintő ügy « A tanító- 
képző tanárok képzése», melynek fejlődését és kialakulását Kovács 
János r. tag fölolvasása ismertette abból az alkalomból, hogy a 
Közoktatási Tanács elkészítette erre vonatkozó javaslatát. Az ügy 
előkészítésében jelentékenyen részt vett Társaságunk a múltban 
is. Általában kevés kérdésről lehet elmondani, hogy alapos elő
készítés után annyira határozottan alakult volna meg az összes 
érdekelt körök közvéleménye, mint épen ebben, s épen ezért a föl
olvasás idején a Közoktatási Tanács javaslatával már befejezettnek 
lehetett gondolni a kérdést. Azóta megint visszaesett ez ügy a kísér
letezés állapotába, remélhető azonban, hogy most már csak rövid 
időre.

A népiskolákat érdeklő volt Nagy László r. tag előterjesztése 
« A Br. Wodianer Albert-féle tanítói alapítványról».

Általános érdekű De Gerando Antonina r. tag fölolvasása a 
tanítás művészetéről és 1 Vészéig Ödön kültag alapos tanulmánya 
« A magyar írásbeli dolgozatokról», melynek egyik részét novem
beri ülésünkön olvasta föl.
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Tisztán a középiskolákra vonatkozott Kemény Ferencz kültag 
referáló előadása «A testi nevelés állapotáról a magyarországi 
középiskolákban az 1897/8 iskolai év végén».

Felsőbb oktatásunk egyik régóta vitatott kérdése : a közép- 
isi,ólai tanárképzés sűrűén foglalkoztatta a múlt évben Társasá
gunkat. Először Heinrich Gusztáv elnök tárgyalta májusi ülésün
kön tartott előadásában, abból az alkalomból, hogy a tanárképző 
epen ríj szervezés alatt állott. Hogy az általa kitűzött irányelvek 
érvényesülni is fognak, arra megvan a biztosíték abban, hogy épen 
ő neveztetett ki az újonnan szervezett tanárképző intézet igaz
gatójává.

Tanárképzésünknek különösen egyik intézményével, a gya
korló fögymIlasiurnmal foglalkozik Waldapfel János r. tag novem
beri fölolvasása, mely tüzetesen ismerteti ezen intézmény feladatait 
és eljárásának rendszerét.

A tanárképzés külföldi intézményeit ismerteti folyóiratunk 
két czikke. Egyik Csengeni János r. tagnak a tanárképzés legelőbb- 
kelő intézetéről, az Ecole normale supérieurröl, ianulmányútjá- 
ban tett közvetlen tapasztalatai alapján írott ismertetése. A másik 
Schneller István r. tag tanulmánya, a ki a kormánytól a tanárkép
zés szolgálatában álló intézmények tanulmányozására Németor
szágba küldetvén, erről szóló jelentésének egy részét folyóiratunk
ban tette közzé. E jelentés kapcsán a pædagogia elméletének és 
gyakorlatának sok fontos és aktuális kérdését érinti és veti fel
színre, a melyeknek megvitatása nagy mértékben előmozdítaná pæ- 
dagogiai fölfogásunk tisztulását.

Ezekben soroltam föl az üléseinken megvitatott tárgyakat, 
kiterjeszkedvén a folyóiratnak ezekkel kapcsolatos czikkeire is. 
Messzire vezetne, ha ezen keretből kilépve, föl akarnám sorolni a 
folyóiratban megjelent többi kiváló dolgozatot ; csupán a folyóirat 
gazdag irodalmi rovatára akarok még rámutatni, a mely a hazai 
és külföldi pedagógiai irodalomról bőségesen tájékoztatta a t. tag
társakat. Ezen rovatra hárul a jövőben a Társaság novemberi ülé
sében hozott határozat végrehajtása, hogy a gyermek és ifjúsági 
irodalom újabb termékéinek értékéről tájékoztassa a tagtársakat s 
általuk a közönséget. Ezen határozat előzményeiből fölemlítem, 
hogy előbb a Tanügyi Kongresszus egyik szakosztálya, azután egy 
vidéki tanítóegyesület kérte föl erre a Társaságot. Az iskolai körök
nek Társaságunk iránti bizalmáról tesz ez tanúságot.
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Társaságunk mindinkább mint a hazai iskolai mozgalmak 
középpontja, folyóiratunknak általánosan elismert magas színvo
nala, ezek azok az eredmények, a melyeket az elmondottak össze
foglalásaként elvonhatunk. Elég siker arra, hogy munkakedvünket 
ébren tartsa és biztasson többnek elérésére.

Ezen eredmények másodikénak főbiztosítéka volt a szerkesztő, 
Négyesy László személye. Azért bizonyára sajnálattal vették tudo
másul a t. tagtársak a folyóirat deczemberi füzetének búcsúszavá
ból, hogy solmemü elfoglaltsága miatt a szerkesztéstől visszalépett. 
Indítványozom, hogy a visszavonuló szerkesztőnek a folyóirat és a 
Társaság érdekében 4 éven át kifejtett buzgó munkásságáért s azzal 
szerzett érdemeiért a Társaság köszönetét nyilvánítsa és azt jegyző
könyvbe iktassa.

Ismeretes a t. tagtársak előtt, hogy Hegedűs István alelnök 
a Társaság megbízásából sajtó alá rendezte, a latin dolgozatokat is 
lefordítván, Apáczai Csere János paedagogiai munkáit. Ez évben 
megjelent a mü a Franklin Társulat kiadásában s úgy a napi, 
mint a szaksajtó osztatlan elismeréssel és örömmel fogadta. Sajnos, 
hogy nem adhatta ki maga a Társaság, a mint tervezve volt, hogy 
ezen igazán nemzeti művel kezdje meg a kiadandó pædagogiai 
munkák sorozatát. A pædagogiai irodalom fejlesztésének ez az útja 
egyelőre még zárva van előttünk. De az irodalomnak mindegy, 
hogy ki adja ki a könyvet, egyképen gazdagodik tőle. A czél eléré
sének ez is egyik módja, ha a Társaság a munka szellemi részét 
szolgáltatván, akad kiadó, a ki az anyagiakra vállalkozik. Hogy a 
jövőben is vállalkozzék, azt elősegíthetjük, ha a most megjelent 
müvet magán- és iskolai könyvtárainknak sietünk megszerezni.

Múlt évi nagygyűlésünk a két megüresedett rendes tagsági 
helyet Веке Manó gyakorló főgymnasiumi tanár, egyetemi magán
tanár és Walter Gyula esztergomi kanonok megválasztásával töl
tötte be. Az elmúlt évben a rendes tagok száma teljes maradt. Az 
azelőtti év nagy veszteségeitől megkímélte az isten a Társaságot. 
Akkor elhalt jeleseink emlékének kegyeletes fölújítása maradt 
ránk. Ezt tette a múlt évi nagygyűlésen Alexander Bernât r. tag 
Klamarik János tiszteletbeli elnök fölött mondott, az elhunythoz 
méltó emlekbeszédében, és mostani gyűlésünkön Vcrédy Károly 
alelnök, Zichy Antal tiszteletbeli tag emlékének adózván.

A kültagok sorába beléptek a múlt évben 59-en ; ezzel egyen
súlyt tart a f>0-ra menő apadás s így a kültagok száma nem váltó



1 5 6 MAGYAR PAEDAGOGIAI TÁRSASÁG.

zott. Az apadásnak csak kis része esik az önként kilépőkre, a túl
nyomó rész régi hátralékos, a kik a múlt évi elnökségi ülés egy 
határozata értelmében töröltettek. Olyanforma válogatás, a milyen
nek annak idején Gedeon vetette volt alá harczosait, megtartván 
a megbízhatókat.

Pénzügyeink állapota a tavalyihoz hasonló. A rendes tagok 
közül Walter Gyula 200 koronás alapítványt tett, Inczédy Dénes 
pedig 100 koronát ajánlott a Társaság czéljaira a szokásos évi 
törlesztéssel. Államsegélyül tavalyi költségvetésünk 2000 koronát 
irányzott elő, utalványoztatott 1000 korona. Hálás köszönettel fo
gadtuk és törhetetlen reménységgel ismét 2000 koronát irányoz
tunk elő a folyó évre. Kényszerített rá mérlegünk negatív volta, 
melynek okozója az első évekből fenmaradt nagy nyomdai adós
ság, mely az államsegély leszállítása óta csak nagyon lassan apaszt
ható.

Jelentésem befejezvén, indítványozom, móltóztassanak az el
nökséget megbízni, hogy fejezze ki a Társaság köszönetét a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter úrnak a nyújtott segélyért, továbbá a
M. T. Akadémia elnökségének, a miért üléseinknek szállást adott. 
Méltóztassanak indítványaimat elfogadni és jelentésemet tudomá
sul venni.

A Társaság helyesléssel tudomásul vette a jelentést s egyúttal 
köszönetét mondott ä titkárnak buzgó tevékenységéért.

IV. Titkár bemutatja Négyesy László szerkesztő levelét, melyben 
soknemtí elfoglaltságára való tekintetből a Társaság lapjának szerkeszté
séről lemond.

A Társaság sajnálattal veszi tudomásúl lemondását s jegyző- 
könyvi köszönetét szavaz sok évi buzgó szolgálataiért és jeles műkö
déséért. Egyúttal elhatározza, hogy a jövő évi választógyűlésig a titkárt 
bízza meg a folyóirat szerkesztésével.

V. Titkár javaslatára a Társaság köszönetét mond a nagyméltó
ságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak a M. P. T. támogatásáért. 
Ugyancsak köszönetét mondott a nagygyűlés a Magyar Tudományos 
Akadémiának is, a miért üléseinek megtartására az Akadémia helyi
ségeit rendelkezésre bocsátotta.

VI. Zsengei~y Samu pénztár vizsgáló bizotts. tag bemutatja a zár
számadást és ennek kapcsán az eljárt bizottság tárgyalása alapján ki
jelenti, hogy a pénztár teljes rendben találtatott. A zárszámadást követ
kezőkben mutatja be.
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A Magyar Pædagogiai Társaság 1899. évi zárószámlája.

B e v é te l .
ír t kr.

K iadás.
ír t kr.

Készlet 1898. évről 27 1 1 Törlesztés a Franklin-
Hátralékokból 235 50 Társnlatnál 500 —

Folyó évi tagdíjakból 727 — írói és szerk. tisztelet
Régibb évfolyamok el díjak 1898-re utólag 300 —

adásából __ __ 12 05 írói és szerk. tisztelet-
Alapítványok kamataiból 42 19 díjak 1899-re 500 —

Tiszteleti és rendes tagok Titkári tiszteletdíj 100 —

adományaiból 150 — Pénztárnoki tiszteletdíj 100 —

Segély a vallás- és köz- Jegyzői tiszteletdíj 50 —
oktatásügyi miniszté Szolgáknak és kapusnak 15 —
riumtól _  „  _ 500 — Hirdetésekre .. 11 10

Ügykezelési költségek
1898-ra 13 55

Ügykezelési költségek
1899-re (levelezés,
pénzb., szállítás stb.) 51 70

Összesen : 1636 80
Pénztárkészlet 1898. évi

decz. 31-én 57 05
1093 85 1693 85

Budapest, 189!) decz. 31-én.

György Aladár s. k.
ellenőr.

Dr. Gyulay Béla s. k.
pénztárnok.

A pénztári könyveket 1899 január 1-től 1899 deczember 31-ig 
átvizsgáltuk, úgy a bevételeket, mint a kiadásokat az okmányokkal és tag
sági könyvekkel egybehasonlítottuk, és megegyezőknek találtuk. A kimu
tatott 57 írt 5 kr., vagyis 114 k. 10 fill, pénztári készlet készpénzben és a 
975 írt, vagyis 1950 korona alapítványtőke egy pesti hazai első takarék- 
pénztári és egy pesti magyar kereskedelmi bank betétkönyvecskéjében, 
50 frt pedig egy italmérési jog kártalanítására kibocsátott 03,908. sz. 
47a o/o-al kamatozó kötvény előttünk bemutattatott. Ezek alapján a 
pénztárnoknak a fölmentvényt megadni kérjük.

Budapesten, 1900 január hó 19-én.

Hadó Vilmos s. k., Dr. Zsengeri Samu s. k.,
ezámvizsgáló bizottsági tag. számvizsgáló bizottsági tag.
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A nagygyűlés a pénztárosnak a felmentvényt megadja és fárad
ságos működéséért köszönetét mondott. Jövő évi pénztárvizsgáló bizott
ságba beválasztattak : Radó Vilmos, Zsengery Samu, György Aladár.

VII. Gyulay Béla pénztáros a következő előterjesztést mutatja be 
az 1900 évre megállapítandó költségvetésre vonatkozólag.

1900. évi költségelőirányzat.

Bevétel. Kiadás.
kor. fill. kor. fill.

Pénztárkészlet 1899 végén 114 10 írói és szerk. tisztelet-
Hátralékokból _  ... 600 — díjak 1899-re... __ 800 —
Folyó évi tagdíjakból . 1400 — írói és szerk. tisztelet-
Régibb évfolyamok el- díjak 1900-ra ... ... 2000 —

adásából _. ... ... „„ 20 — Titkári tiszteletd. 1900-ra 200 —
Alapítv. kamataiból 84 — Pénztárnoki tiszteletdíj 200 —
Tiszteleti és rendes ta- Jegyzői tiszteletdíj ... ... 100' —

gok ajándékaiból. 200 — Szolgáknak és kapusnak 30 —
Segély a vallás- és köz- Hirdetésekre ... ... 30 —

oktatásügyi miniszter- Ügykezelési költségekre 100 —
tői _. _  . .. _ 2000 — Tartozás a Franklin-

A M. Tud. Akadémiától 400 — Társulatnál _  .... 1600 —
4818 10

Marad fedezetlen kiadás 241 90 Összesen : 5060 —
Budapest, 1900 január 20-án.

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

pénztárnok.

A nagygyűlés észrevétel nélkül elfogadja a bemutatott költség-
vetést.

VIII. Titkár bejelenti még, hogy Társaságunkba külső tagokul be
lépni óhajtanak :

Sármay József (Budapest), Hoffmann Frigyes dr. (Budapest), Far
kas Imre (Mezőtúr), Dobóczky Lajos (Breznóbánya), Groszmann Ábra- 
hám (Torna), Józsa Dániel (Újpest), Ember Sándor (Szinyérváralja), 
Juhász János (Szerencs), Möszl Gyula (Balaton-Füred), Volosin Ágoston 
(Ungvár), Serédi Marcell (Esztergom), Tóth Julia (O-Moravicza), Endre 
János (Újpest), id. Such János (В.-Csaba), Szeywarth Gyula (Füzitő), 
Nickmann Rezső (Pa Szt-Benedek), Bleyer Jakab dr. (Budapest), Pap 
Illés (Budapest), Dallos Sándor (Budapest), Hetser János (Zólyom), 
Abaffy Béla (Makó), Gyulai Ágost dr. (Budapest). — Fölvétetnek.

Az ülés véget ér.
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BEKÜLDÖTT KÖNYVEK.

Jókai Mór, Csataképek a magyar szabadságliarczból. Kimnaeb László 
rajzai után készült fametszetekkel. Hatodik díszkiadás. Bpest, 1 899. Franklin. 
495 1. Díszkötésben 18 lí>r.

Kármán Samu dr. és Bauer Lajos dr., Gyermekhygiene. Útmutató 
anyák számára a gyermekápolásban. Bpest, 1899. Lampel R., 336 1. Ára 
4 kor.

Károly Rezső, Rét- és legelő-mívelés. Gyakorló és tanuló gazdák 
részére. A földmívelésügyi m. kir. miniszter megbizásából. 106 ábrával. 
Bpest, 1899. Kggenberger, 201 1. Ára 1 kor.

Laurié André, Franczia diákélet. Francziából ford. Hegedűs Pál. 
Számos képpel. Bpest, 1900. Athenaeum, 410 1. Ára 5 kor.

Milhoffer Sándor, A művészet halála. Budapest 1900, Dobrowsky és 
Franke, 114 1. Ára 2 kor. 60 f.

Nagy Sándor, Ügyes bajos ember könyve. Útbaigazítás minden baj 
ban a mindennapi életben előforduló összes törvények és rendeletek nyo
mán. Budapest, 1899, Franklin. 142 1. Kemény kötésben 1 kor. 60 f.

Pallagi Gyula dr., Rajzok a természet köréből. Budapest, 1899. Lam
pel R., 141 1. Kemény kötésben 2 kor.

Bauer Imre dr., A lélektan alapvonalai. Vezérfonalul egyetemi elő
adásaihoz és tanárjelöltek számára. Negyedik átdolgozott és bővített kiadás. 
Budapest 1900, Franklin, 202 1., ára 2 kor. 60 f.

Radó Vilmos, Ujváry Miklós, a magyar Robinson. Elbeszélés a ser- 
dültebb ifjúság számára. Budapest, 1899. Athenæum, 184 1. Kötve 3 k. 60 f.

Régi magyar könyvtár, Szerkeszti Heinrich Gusztáv, XVII—XIX. 
kötet. Budapest, 1899. Franklin.

XVII. Fazekas Mihály versei, bevezette és kiadta Tóth, 206 1., ára 2 k.
XVIII. fíesta Romanorum, ford. Haller János, kiadta Katona Lajos. 

Egy hasonmással, 513 1., ára 4 kor.
XIX. Faludi Ferencz, Téli éjtszakák, vagyis a téli estidőnek mon

dásait enyhítő beszédek, kiadta Rupp Kornél, 182 1. Ára 1 kor. 60 f.
Strausz Adolf, Páris és az 1900-iki világkiállítás. (Iparosok olvasó

tára, szerkeszti Mártonfy Márton, VI. évfolyam, 1—3. szám.) Bpest, 1900. 
Lampel Róbert, 142 1., ára 1 kor. 80 f.

Zsilinszky Mihály, Emlékbeszéd Szatlimáry György r. tag fölött. 
Bpest, 1899. Akadémia, 31 1., ára 60 f.

Endrödi Sándor, Századunk magyar irodalma képekben Budapest 
1900. Athenæum. 472 1.

Schwarez Gyula, Görög történelem, különös tekintettel az atheuei 
történelemre és ennek forrásaira. Budapest 1900. Athenæum. II. Rész 
329—743. 1. Ára a teljes műnek 7 frt.

Peres Sándor, A magyar kisdeduevelés irodalma. Budapest 1900. 
Kiadja A Kisdednevelők Országos Egyesülete. 225 1. Ára 1 frt.
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Bendes tagok ajánlataiból befolyt : Lengyel Sándor Budapest, 
10 korona, Waldapfel János Budapest, 20 korona.

1895-re : Kováts S. János Nagyvárad.
1897- re : Mike Géza Pécs, Csudákv Bertalan Budapest.
1898- ra : Nemes Károly Fehér-Gyarmat, Matúsch Pál Szarvas, 

Hausbrunner Vilmos Budapest, Csollák László  ̂ Oreszka, Macher Ede 
Pozsony.

1899- re : Pőcz János Békés, Szelényi Károly Késmárk, Borosa 
Sándor Kolozsvár, Eichler Jakab Losoncz, Ember Sándor Szinyérváralja, 
Thaisz Lajos Losoncz, Osztrogovácz János Szabadka, Kozma Gyula 
Budapest, Löblovits Iguácz Girált, Nemessányi Adél Újvidék, Vörös 
János Eszék, Péter János Gy.-Fehérvár, Biliary Károly Vácz, Vilinszky 
Alajos Tarnó, Holzmann Ignácz Torzsa, Hikl József Nagybánya, Tömöry 
M. Vilmos Z.-Lipcse, Zalai Mihály Pécs, Krausz Sándor Temesvár, Jeney 
Pál Kecskemét, Szieber Ede Kassa, Bukovinszky István Érsekújvár, 
Mocsári Gerő Győr, Marusák Pál Sopron, Hodossy Béla Sárospatak, 
Schober Emil Szatmár, Morres Ede Brassó, Baló József Budapest, Frank 
Ferencz Budafok, Bies Ferencz Temesvár, Küzdy Aurél Eger, Tordai 
György Pancsova, Hoffmann Mór N.-Kanizsa, Beberics Imre Pécs, Janda 
Ferencz Periasz, Siska Samu Lality, Albert József Pozsony, Pataky Irma 
Győr, Borköles János Iloncza, Sikolya Antal Tarczal, Téglás Gábor Déva 
(1896, 1897, 1898-ra is), Baranyai Gyula Szeged (1898-ra is), Földesi 
Joákira Budapest, Kraiger Károly Polyi, Koroknay Antal Tiszaföldvár, 
Bartoniek Géza Budapest, Kurucz Vazul Tőketerebes, Horváth Mátyás 
Kőszeg, Hahóthy Sándor Budapest, Bató I. Lipót Budapest, Müller Imre 
Mórágy, Lánczy Gyula (1897 és 1898-ra is) Budapest, Hegedűs Tamás 
Tisza-Keszi, Müllner Mihály Majerka, Miklós Gergely Budapest, Va- 
rasdy Lajos Szegzárd (1897 és 1898-ra is), Köblös Samu H.-Böször
mény, Deák Lajos Maros-Vásárhely.

1900- ra : Kemény Ferencz (1897, 1898, 1899. évekre is) Buda
pest, Molnár Károly Sz.-Udvarhely, Mársits Bozina Temesvár (1899-re is), 
Kroller Miksa Pannonhalma, Jánosi Béla Budapest (1899-re is), Vár- 
konyi Odilo Pannonhalma, Zádor Gyula Sárosfa, Kemény Fülöp Győr, 
Mázy Engelbert Kőszeg, Kardos Gzelesztin Pannonhalma, Molecz Béla 
Szentes, Bózsa Vitái Esztergom, Gálffy Ignácz Miskolcz (1899-re is), 
Stirling Sándor Pozsony, Berta Hona Budapest (1898 és 99-re is), Dem- 
janovics Andor Székely-Udvarhely, Velcsov Lukács O-Bessenyő, Baaden 
János N.-Becskerek, Mencsey Károly Csáktornya, Kéz. Mihály Nagyvárad, 
Hirling Antal Csurgó, Koolbach Bertalan Kaposvár, Balogh Péter Buda
pest, Gergelyi Jakab Budapest, Petz Vilmos Budapest, VikG János Er-
йвоuDinuivu, xAu,. . __ ____r— üox jjtjuog Versecz, Hetser
János Zólyom, Abafi'y Béla Makó, Acsay Ferencz Győr, Bárdos Bemig 
Esztergom, Mánczos József Vashegy, Bánfi Alajos Sümeg, Nagy Lajos 
Orosháza, Losonczy László Nagy-Kőrös, Vojnits Döme Pannonhalma, 
Németh Begínáld Győr, Küzdy A. Géza Kübekháza, Décsei Janka Buda
pest, Lővy Mór Igló.

1901- re : Burány Gergely Keszthely.
E  héten újabb intőket küldők a hátralékosoknak.

D r. G yulai/ Béla,
pénztárnok.

V., váczi k ö rú t 58.
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Mint minden speculativ bölcsészeinek, a Herbart rendszeré
nek is megvoltak és vannak a maga hívei és ellenfelei. De az újkori 
bölcsészek közül senkinek sem sikerűit oly nagy és kiváló iskolát 
alapítani, mint Herbartnak s ellenfelei is elismerik, hogy az övénél 
gyümölcsözőbb és termékenyebb gondolatrendszerre alig találunk 
az újkori gondolkodás történetében. Comenius lángesze adta meg 
az iskoláknak az életkoron és a különböző hivatásokon alapuló 
tagoltságot, szervezetet ; a Herbart psychologiája alapította meg az 
iskolai tanító és nevelő eljárásnak a mikéntjét, fokozatait és fogásait. 
Az újkori műveltség haladásában, emelkedésében és terjedésében 
kétségtelenül igen nagy része van a Herbart elvei szerint reformált 
iskolának. Az élet és tapasztalat azonban azt is megmutatta, hogy 
a Herbart rendszerének is vannak hibái, fogyatkozásai, hogy a 
speculativ utón nyert fogalmak sokszor nem egyeztethetők össze a 
fejlődő tapasztalás és tudományos kutatás újabb eredményeivel. 
Ennek belátása aztán arra utalja az elmélkedőket is, hogy ne esküd
jenek mereven a mester tanaira, hogy rendszerének egyes fogalmait, 
tételeit javítsák, egyeseket újakkal pótoljanak s ekként a pædago- 
giát részben újabb szilárd és megdönthetetlen alapelvekre fektessék. 
Tisztán tudományos szempontból van egy olyen hiánya a Herbart 
psychologiájának, melyet legbuzgóbb liivei is elismernek, ez az 
érzelmekről szóló tana. Például csak Ufert idézem : «Der wundeste 
Punkt in Herbart Psychologie aber durchaus in ihr allein 
ist ohne Zweifel die Lehre vom Gefühl«. (Zeitschift für Physiologie 
und Psychologie der Sinnesorgane 8. kötet 105 1.) Az érzelem fej
lesztése részben összeesik az erkölcsi neveléssel, ezekre Herbart is 
súlyt kiván fektetni, mégis pædagogiâjàban az értelem fejlesztése 
dominál. Ez a Herbart felfogásából önkényt következik. Herbart

* Fölolvastaiott a Magjai- Paed. Társaság 1900 febr. 17-diki ülésén.
IIMagyar Pwdagogia. IX. 3.
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egyrészt a lélek- és testnek spiritualisztikus és dualisztikus alapo
kon nyugvó metaphysikai felfogásából, másrészt azon megdönthe
tetlen tényből indulva ki, hogy érzelmi életünk jórészt képzeteink
től, gondolatainktól függ, — képzeteinknek kölcsönhatásából ma
gyarázta érzelmeinket. Eszerintérzelmeink minősége képzeteinknek 
minőségétől, egymáshoz való viszonyától függ. Az érzelem nem oly 
ősi, eredeti alapténye a léleknek, mint a képzet, — hanem csak 
másodrendű. Azért az értelem fejlesztése, a fölvilágosodottság, a 
gondolkodás a nevelésben is első helyre teendő.

A modern positivisták (Comte, Herbert Spencer) elmélete, 
kik a pædagogiâban nagyrészt az utilitarismust képviselik — szin
tén ide lyukad ki. — Természetesen, mert az egyén érdekét, a 
létért való harczot tekintve, legtöbb hasznát vehetjük magunkra 
nézve a fegyelmezett, helyes gondolkozásnak, az ismeretnek, az 
értelem fejlettségének. Aztán az értelem általánosabb képesség is, 
könnyebben fejleszthető is, mint az érzés, a jellem — mondják a 
positivisták, — mintha azembercsak gondolkodó lény volna, ahogy 
Descartes állította, s nem egyszersmind érző és akaró is ? Mintha 
az átöröklés útján nyert természetünk nem vetne határt, korlátot 
épúgy az értelem fejlesztésének, mint az erkölcsi képességének ? 
Hiszen a mint a születésénél fogva önző, roszakaratú emberből 
nem fejleszthetünk-önzetlen, rokonszenvező embert, épúgy a hülyé
ből sem válhatik tudós, genie. De a nagy többség lelkében, — kikre 
pedig a nevelésnek támaszkodnia kell, az értelmi és érzelmi képes
ségek egyformán vannak elosztva, az egyik ép oly általános, mint 
a másik s épúgy és ofy mértékben fejleszthető is.

Ha tehát a positivisták — korunk intellektuális áramlatából 
és a gyakorlat, a technikai téren elért fényes eredményeiből ki
indulva, az értelmet állítják az iskolai nevelésnek legfőbb polczára, 
melynek minden más alárendelendő — úgy ebben mi őket nem 
tarthatjuk követendőknek. A positivisták és részben Herbart követői 
az akarást is inkább az értelemben, a helyes, fegyelmezett gondol
kozásban gyökerezönek tartják, míg én, mint az újabb physiologiai 
lélektan híve, az akarat forrásául is inkább vágyainkat, érzelmeinket, 
szenvedélyeinket tekintem, melyek testi organismusunkban bizo
nyos dispositiót, hajlamot tételeznek fel. Érzelmeink, vágyaink, 
törekvéseink alkotják jellemünket, ezek hajtó kerekei akaratunk
nak, rugói cselekvéseinknek. A jellem összetett fogalmában a gon
dolkozás csak egyik elem s nem is a fő. Hiszen a gondolkozás fej
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lettségével nem jár mindig karöltve érzéseink tisztasága, erkölcsi 
jellemünk szeplőtlensége. Hiszen ismerni a jót, az erkölcsi köve
telményt : nem annyi egyúttal, mint azt követni is. Vájjon szük
séges-e erre példát felhozni a mindennapi életből, vagy a történe
lembőr? Csak Baconra utalunk, ez értelmileg kiváló férfiúra, kinek 
az emberiség oly igen sokat köszönhet, ki mégis, mint a hogy 
Maculay mondja : sok dolgot jobban szeretett, mint az erényt, és 
sok dolog volt, melytől jobban félt, mint a vétektől. — Csodálko
zunk, hogy Comte positivismusának egyik magyar követője, Bokor 
József, hogyan értheti azt a mondását egyébként derék tanulmá
nyában (Egy középiskola eszménye 1874.), hogy: Intellektualiter 
mívelt ember képtelen az erkölcs legbensőbb törvényeinek áthá
gására. Sőt tovább menve inkább állíthatjuk, hogy érzelmeink, 
vágyaink nagyobb befolyással vannak cselekedeteinkre, működé
sűnkre, mint gondolataink. A nagy elméknek, költőknek és tudó
soknak, művészeknek és felfedezőknek, államférfiaknak és prófé
táknak rendesen egy nagy érzelem hozza forongásba képességei
ket, az ad gondolataiknak szárnyat, az nyitja meg produktivitásukat 
s e nagy érzelem hatására alkotják halhatatlan műveiket vagy 
fejtik ki közhasznú, áldásos tevékenységüket. Azért mondja korunk 
egyik legkiválóbb psychologusa, Höffding, hogy a puszta ész a 
léleknek valódi éltével szemben tehetetlen. «Illusorikus a felvilágo
sítástól és tanítástól gyors és biztos eredményeket várni.» Igaz 
ugyan, hogy miután érzelmeink lassabban keletkeznek és fejlődnek, 
mint képzeteink, gondolataink, az érzelmek fejlesztése nehezebb, 
több időt és türelmet kíván. Minden képzetnek megvan ugyan a 
maga érzelmi hangulata, ez azonban az előbb uralkodó érzelmen 
gyakran megtörik s hatása az utóbbitól tételeztetik fel. Azért min
den mélyebb szellemi fejlődés időt igényel és a fejlődésnek menetét 
nemcsak a képzetek keletkezésének és lefolyásának törvényei 
határozzák meg, hanem az érzelmi életnek külön törvényei is. 
Lélektanilag helytelen az. hogy az észnek a szenvedélyekkel foly
tatott közvetlen harczárói beszélünk. Ilyen harcz csak közvetve 
létezhetik. Mert egy gondolat csak úgy szoríthat ki érzelmet, ha 
más érzelmet kelt, a mely képes az előbbit ellensúlyozni. Mi is azt 
mondjuk, hogy nemes szenvedély nélkül soha semmi nagy sem jött 
létre az életben.

Valóban az érzelmek felkeltéséhez s azoknak féket dal iásához 
kell már igazi művészet és pædagogiai tapintat. Ma nem akarhat
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juk, hogy az emberek csupán értelmes gépek legyenek, mint a  
phalanszter világában, de viszont azt sem akarhatjuk, hogy tisztán 
ösztöneikre, vágyaikra, szenvedélyeikre bízzák magukat az élet 
rögös utain. Azért óvakodjunk a túlságoktól ! Az érzésnek kell 
indítania, az értelemnek vezetnie. Igazat kell adnunk Helvetiusnak, 
a XVIII. század ezen sensualista bölcsészének abban, hogy a lélekre 
nézve is áll a physikai tehetetlenségnek törvényé. Szerinte a lélek 
eredetileg nem más, mint az érzésnek képessége. A lélek a maga 
kifejlődésére nézve az első ösztönt az önszeretetből nyeri, egyrészt 
az erős szenvedélyek által, mint a dicsvágy stb., másrészt az una
lom gyűlölete által, melyek az embernek természetes lustaságát 
legyőzik, őt munkára, figyelmének terhes megfeszítésére sarkalják : 
szenvedélyek nélkül az ember tehetetlen és ostoba maradna.

De valamint a mesében a vak a sántát vállaira veszi, hogy 
ez amannak az utat mutassa, úgy az ember lelkében is a magában 
két bénának, a szívnek és az észnek szövetkezniük kell, hogy az 
ember az élet sikamlós utain el ne botoljék : a szívnek át kell 
melegíteni az észt, az észnek megvilágítani a szívet; az érzés ösztö
nözzön, a gondolat vezessen !

Eddigi elmélkedésemből tehát az következik, hogy az érzelem 
fejlesztése, ha nehezebb is, — de ép oly fontos, vagy még fontosabb, 
mint az értelemé. Sokan vannak, a kik nem vonják kétségbe az 
érzelem, a jellem, az erkölcs nevelésének fontosságát, de azt 
mondják, hogy elégedjék meg az iskola tisztán az értelem fejlesz
tésével s bízza az érzelem és jellemfejlesztést a családra, a társada
lomra, az államra és az egyházra. Igen, ha korunkban e tényezők e 
tekintetben mindent megtennének úgy, hogy semmi kivánni való 
sem maradna. Ámde a pædagogia gyakorlati tudomány, számot 
kell vetnie az egyes korok szükségleteivel, hajlamaival, irányával s 
ha kell, szembe is kell szállania a kóros, beteges áramlatokkal. 
Csak így tulajdoníthatunk az iskolának társadalom és erkölcsjavító 
szerepet. — Vájjon kihagyhatjuk-e az iskolai nevelés czéljából ma 
az erkölcsi képzést a társadalomnak lazulása és veszélyesebb követ
kezmények nélkül ? !

Ha a társadalom és család e tekintetben mindent megten
nének ! ! De megteszik-e ? A sikkasztások, eltulajdonítások, öngyil
kosságok, házassági elválások, - melyekről napról-napra értesü
lünk s melyek az értelmiség körében is előfordulnak — nem a 
legnagyobb érzéketlenségről, önzésről tanuskodnak-e? nem arról



tanuskodnak-e, hogy általában szívünk érzései hanyatlófélben van
nak?! A civilisatio, az értelem, a haszonlesés túltengése okozza, 
hogy a mi magyar társadalmunkban sem tartozik már a tág lelki
ismeret, szédelgés, üzérkedés a ritkaságok közé. A családi élet is 
legtöbbször nem a kölcsönös vonzalmon, szereteten épül fel, hanem 
az érdeken. Nemcsak a nagy városokban, hanem a vidéken is vesz
tett belső értékéből, patriarchalis jellegéből. — A mindennapi 
munkától s kenyérkereséstől elcsigázott férfi kaszinókban és kávé
házakban keres szórakozást, a nő szerepelni vágyik, vagy elhanya- 
goltatván, szórakozást a házon kívül keres. A gyermekek nem a 
szülők, hanem a cselédek körében nőnek fel. — És a társadalmi 
intézmények ? Vájjon a színházak nem inkább fejlesztik-e érzéki
ségünket, mint erkölcsi és æsthetikai érzelmeinket?! Vájjon a 
vallásos érzés oly erős-e még szívünkben s nem terjed-e a feleke- 
zetnélküliséggel együtt a közöny, a vallástalanság ? ! A lelkesülni, 
érezni nem tudó, blazirt és gépies lelkek vájjon apadófélben van
nak-e ? ! Az atheismus, cynismus és materialismus, melyek a XVIII. 
században a felvilágosodás képviselőit behálózták, nem oly erősek 
ugyan napjainkban, mint akkor voltak'; társadalmunk sem egészen 
olyan mesterkélt, hazug és tettető, mint akkor volt, mégis ránk 
férné*egy kis természetes, őszinte érzés, egy kis önzetlen enthu- 
siasmus, a mint Rousseau kívánta. Ily körülmények között pedig a 
legnagyobb hiba volna az iskola részéről, ha a társadalomnak e 
hiányán nem törekednék fokozott mértékben segíteni, ha nem 
fordítana annál nagyobb súlyt az érzelmi és erkölcsi nevelésre, 
mennél nehezebb az, mennél több akadályt kell legyőznie e tekin
tetben.

Iskoláinknak, tanintézeteinknek legnagyobb baja az intéllek- 
tualismusnak túlságba hajtása, annak olyan mértékben való kulti
válása, hogy a mellett sem figyelem, sem idő nem marad a valódi 
érzés- és jellemképzésre.

Hogyan fejleszthetjük azonban az érzelmet az iskolában? 
Mi az az érzés? A nélkül, hogy ez utóbbi kérdést bővebben kel
lene fejtegetnünk, csupán azt említjük meg, hogy az érzelmeknek 
két nagy csoportja van : alacsonyabb érzések, melyek az érzéki 
érzetekhez kapcsolódnak, és magasabb érzelmek, melyek már kép
zeteket, gondolatokat tételeznek fel, ilyen érzelmek például a büsz
keség, önérzet, hiúság, részvét, szeretet, bünbánat, remény, öröm, 
lelkesedés, félelem stb. érzései. (Lásd bővebben « A qualitativ érzel-

AZ ÉRZELEM  FEJLESZTÉSÉRŐL. 1 6 5



т е к  psychologiája» czimü művemet.) A nevelésnek csak ez utóbbi 
érzelmekkel van dolga, míg az alacsonyabb érzéki érzelmek nagyrészt 
kívül esnek annak körén. Már Aristoteles megmondta, hogy hiába
való volna oly dolgokra buzdítani bennünket, melyek nem függe
nek se tőlünk se akaratunktól, mint a hogy hiábavaló volna a rábe
szélés, hogy ne érezzünk hideget, éhséget, mikor fázunk, vagy éhe
zünk. Ama magasabb érzelmek pedig az erkölcsi nevelésnek egyik 
ágát képezik. Az érzelem neveléséről külön, csak mint az erkölcsi 
nevelés egyik ágáról beszélhetünk s hibának tartjuk, a mikor némely 
pædagogusok a psychologiai hármas felosztást, értelem, érzelem és 
akarat, egyszerűen át akarják plántálni a pædagogiâba is. Az érzel
meket a lélektanban külön hely illeti meg, a neveléstanban azon
ban az órzelemfejlesztés egy tágabb körű fogalom, az erkölcsi 
nevelés fogalma alá rendelendő. És itt még egy másik közkeletű 
tévedést is helyre kell igazítanunk. A közéletben még ma is sokszor 
van szó az akaratról, mint valami absolut és független, önálló lelki 
képességről, aztán egy a többi érzelmektől teljesen független és 
önálló erkölcsi érzésről. Pedig a mint a valóságban nincs egy álta
lános, absolut akarat, hanem csak egyes, meghatározott dolgokra, 
cselekvésekre irányuló akarás, épúgy nincs egy specialis, a többitől 
független erkölcsi érzelem sem. Mert minden magasabb frzés 
erkölcsi elemeket rejt magában. Mégis, a mint az akarat körében 
meg tudjuk állapítani, melyik állapota az akaratnak a legerkölcsibb, 
ép úgy az érzelmek között is megállapíthatjuk azt, hogy melyikben 
van a legtöbb erkölcsi elem. Ez érzelem pedig nem más, mint a 
felebaráti szeretetnek érzelme : az önzetlenség, az altruismus, a 
mely azonban vágy, törekvés, lelki készség vagy akarat is egyúttal 
arra nézve, hogy ne csak magunknak, hanem másoknak is éljünk.

A mai iskola az értelem fejlesztésével gondolván csupán, 
lépten-nyomon vétkezik az érzelmek fejlesztése ellen. Nem gondol 
a többek közt arra sem, hogy a tanuló ifjúság körében egyöntetű, 
társas szellemet teremtsen, a szeretet és a barátság érzéseinek 
kifejlődését elősegítse, támogassa. A tanulók mindjobban elkúlön- 
zik magukat egymástól s az egésztől, az iskolán kívül nem keresik 
többé egymás barátságát, sőt még az iskolán belől sem törődnek 
egymással. Azt tapasztaljuk, hogy különösen nagyobb városokban 
az iskolai élet mind ridegebbé, mind gépiesebbé válik, mind keve
sebb diákbarátság köttetik ; a tanulók kezdik urazni, vagy legalább 
is magázni egymást s a régi patriarchalis iskolai szokások csak
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itt-ott, némely vidéki kollégiumokban vannak még meg. E tekin
tetben kiváló nevelő jelentőségük van az önképzőköröknek, külön
féle deákegyleteknek, ének-, zenekaroknak, iskolai társas kirándu
lásoknak és ú. n. majálisoknak. Az iskola is igen sokat tehet a 
tanulók egymás iránti szeretetének felébresztésében. Minden tanuló
nak éreznie, tudnia kell, hogy minden társa rokona s szeretetére 
és szolgálatára számot tarthat.

Kégebben a felekezeti kálvinista iskolákban divatban volt, 
hogy a kiváló tanuló épúgy segített szellemileg a gyöngén minden 
jutalom nélkül, mint a hogy a gazdagabbak nem egyszer látták el 
szegényebb kollegájukat ruhával és más eszközökkel. — Most az 
iskola nem egyszer hibázik e tekintetben. Magam tapasztaltam, 
hogy egy kiváló tehetségű és jó viseletű tanulónak, mert az érett
ségi írásbeli vizsgálaton szomszédjainak némi segítséget nyújtott, — 
az illető tanári kar büntetésből kevésbbé szabályszerű magaviseleti 
jegyet indítványozott s erről csak a vizsgáló-bizottság elnökének 
és a kormánybiztosnak kérésére mondott le. — De előmozdíthatjuk 
közvetett úton is már az iskolában a szeretet érzését az által, hogy 
szigorúan útját álljuk az egymás elleni áskálódásnak, besugások- 
nak, irigykedésnek stb.

Nagyon óvatosnak és körültekintőnek kell lenni pl. az 
ambitiónak felkeltésében is. Itt már a tanulók individualitásának 
megfigyelése, természetes hajlamaiknak kipuhatolása képezheti a 
zsinórmértéket. Csak egy olyan növendék lelkében keltsünk maga
sabbra vágyást, kinek nagyobb szellemi képességeiről meg vagyunk 
győződve, mert ha az ambitio nagyságával nincs arányban az ille
tőnek tehetsége, csak elégedetlen és nyugtalan embereket adunk a 
társadalomnak. — Arra kell megtanítani ifjainkat az iskolában is, 
a mit a nagy Széchenyi István mondott s melyet nem régen hall
hattunk egyik unokájának is ajkairól: «Közkatona sorban állani s 
kitüntetés nélkül gyakorolni a polgári erényt néha ép oly dicső
séges állás és szintoly szent kötelesség, mint állani a dolgok élén».

Ép úgy az elégedetlenség érzését keltjük föl ha - a mint nap
jainkban igen sok fővárosi és vidéki internátusbán történik — a 
növendékeket túlságos nagy kényelemmel vesszük körül. — Való
ban sokszor, hogy az egészségi követelményeknek eleget tegyünk, 
hogy a testnek is megadjuk, a mi azt illeti — luxusba és fény
űzésbe csapunk, a test- és léleknek minden kívánságát kielégítvén, 
a növendék lelkét nem szoktatjuk a lemondásra, vágyainak mér
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séklésére, a tűrésre, esetleg még a szenvedésre is. A nagy kényelem 
lelkét és testét puhává teszi s a legtöbbször az élet nem nyújtván 
neki annyi kényelmet, annyi anyagi jólétet, mint a mennyit az 
iskola nyújtott ismét csak elégedetlenné lesz s vagy önmaga, vagy 
a társadalom ellen fordul gyűlöletével, vagy ellenséges szándéká
val. Adjuk meg gyermekeinknek, növendékeinknek az erős lelki és 
testi táplálékot, de ne terheljük túl őket sem egyik, sem másik 
tekintetben s ne menjünk tovább a valódi természeti szükségletnél. 
Óvakodjunk a luxustól és a fényűzéstől !

Meg kell még tartanunk a helyes középutat a túlságos edzett
ség, föl nem vevés és a túlságos érzékenység között is. Amaz köny- 
nyen ridegséggé, érzéketlenséggé válhatik, emez folyton panaszló és 
siránkozó sentimentalismussá. Helyes az, ha megóvjuk őket a na
gyobb kedélyrázkódtatásoktól, de hiba, ha túl aggodalmasan az 
életnek minden apróbb bajait, kellemetlenségeit igyekszünk tőlük 
távoltartani. Hisz így egy nevelő eszköz siklik ki kezeink közzül, 
melynek segítségével szoktathatjuk növendékeinket bizonyos lelki 
fölényhez, kedélynyugalomhoz, a melynél fogva az illető az élet 
kisebb bajai között, sőt még a sors nagyobb csapásaira sem esik 
kétségbe, hanem sorsa fölé emelkedni megtanul. A mint Petőfi 
mondja magáról:

«Nem építek sors kegyére,
Tűrök mit fejemre mére 
Jót s rosszat ;
Mit ma ád, elvészi holnap ;
Majd megadja, a mit elkap —
Jellemképe változat.»

S a mint a testi, úgy vagyunk az erkölcsi érzékenységgel is. 
Igen sok ifjú ember e tekintetben túlságosan érzékeny, minden 
ártatlanabb tréfát vagy kedélyesebb csipkedést becsülete ellen 
intézett merényletnek képzel, míg a másik aztán az erősebb szi
dást, vagy sértést sem veszi fel. — Azért a nevelőnek is, mikor 
fedd, büntet, mindig tekintetbe kell venni az illetőnek erkölcsi 
érzését, érzékenységi fokát, mely a különböző tanulóknál igen 
különböző lehet. Az' érzékeny lelkiismeretű tanulóknál még a feddő, 
korholó szavaknak megválogatásában is nagyon óvatosnak kell 
lennie, ne hogy ezeknek érzékenységére nagyon is tompítólag has
sanak szavai. Emlékszem egy ideges, különben derék tanáromra, 
ki a legkisebb rendetlenségre, vagy pajkosságra is indulatba jővén,
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mindjárt bitang, betyár stb. kifejezésekkel dobálódzott, a mire 
aztán később bizony nem sokat adtunk már. — A feddésnek, dor
gálásnak megvan a maga jogosultsága illő helyen, de ne menjünk 
túlságba.

S ott van továbbá a hiúság érzelme. Derék dolog az, ha lát
juk, hogy a tanuló ad magára valamit külső csín, viselet tekin
tetében is, ha vágyik arra, hogy szülőinek, tanárainak tetszését, 
sőt tágabb körnek tetszését megnyerje, ha sikerrel szerepel iskolai 
és torna-ünnepélyek alkalmával, de túlságba megy az iskola, ha 
növendékeit túlságosan is hozzászoktatja a nyilvános szereplések
hez ; ha egy egész osztályt lefényképezte^ hogy a növendékek a 
heti képeslapokban gyönyörködhessenek képmásaikban ; ha kiírják 
lépten-nyomon ríjságokban, hogy kik milyen sikerrel vizsgáztak 
stb. Hisz ott van az intézeti értesítő, a szülők úgy is mindent 
megtudhatnak abból.

Nem lehet azonban czélunk, hogy jelen rövid elmélkedésünk 
keretében minden egyes érzelem fejlesztéséről külön megemlé
kezzünk. Csupán utalni akartunk az érzelmek fejlesztésének fon
tosságára s nem akarjuk tárgyunkat teljesen kifejteni. Végül azon 
fontos kérdés merül fel az előbb mondottakkal kapcsolatban, me
lyek azon tárgyak, eszközök az iskolában és tanterveink keretében, 
melyek az érzelem fejlesztésének szolgálatában állanak? Első sor
ban a költészet és az irodalom, a vallás, s azután a természetnek, 
a barátságnak kultiválása iskolai kirándulások és társasjátékok 
által ; az æsthetikai múzeumok, a zene, a torna és a rajz. Terünk 
megint nem engedi, hogy ezeknek nevelő hatását egyenként és 
részletesebben kimutassuk, azért csak röviden hívjuk fel a figyel
met ezeknek kedély, érzelemképző hatására. Ott van például a 
tornázás s a mi ehhez tartozik az úszás, korcsolyázás stb. Ki ne 
tapasztalta volna már, hogy a szabadban való mozgás, torna és 
vivógyakorlatok vidítólag. emelőleg és örvendeztetőleg hatottak 
kedélyére. Mert ezek fokozzák a szívnek és tüdőnek működését, 
gyorsítják a vérkeringést és az anyagcserét, melynólfogva a régi 
használhatatlan szövetanyagok gyorsabban távolíttatnak el és újak
kal pótoltatnak. Jobban eszünk és alszunk s mindez kitűnő hatás
sal van nemcsak testünkre, hanem kedélyünkre is. A sötét, hangulat, 
a kedvetlenség eltűnik : csodálatos életkedv, vidámság és öröm 
szállja meg szívünket. Azért ajánlatos a torna és mozgás nemcsak 
a  gyermekeknek, hanem a felnőtteknek is.

169



1 7 0 SZÉKELY GYÖRGY.

Ott van továbbá a természet, mint kedélyképző tényező.. 
A természet valóban gyógyítólag, üdítőleg hat még a beteg kedélyre: 
is. Fejleszti és élesíti szemünket, fülünket ; lelkünket pedig aMinden- 
hatóhoz, Istenhez emeli. Maga az emberiség is a természet imádásától 
emelkedett fel Isten imádásához. Azért a Jausenisták, kik nagy 
súlyt fektettek a kedélyképzésre és vallás-erkölcsi nevelésre, taní
tási óráikat mindig a természet ölén, a folyamok partjain és fák 
árnyékában tartották. Ezért van nagy jelentősége szerintem a he
lyesen berendezett természetrajzi oktatásnak is.

Azután vájjon szükséges-e a zenének óriási jelentőségét ki
emelnem, mely a gyöngédebb érzelmeknek felkeltésében, a vadabb- 
indulatoknak és vágyaknak mérsékelésében, csillapításában van. 
Vájjon nem illik-e saját korunkra és társadalmunkra is némileg az, 
a mit Montesquieu mond a görög társadalomról és a zene szerepé
ről a görögök nevelésében : «Nagy zavarban voltak a görög köztár
saságok. Nem akarták, hogy a polgárok a kereskedésben, földmű
velésben, kézművességben vagy a művészet gyakorlásában részt 
vegyenek, de azt sem akarták, hogy lustálkodjanak. Foglalatosságot 
találtak azon gyakorlatokban, melyek a tornával függtek össze és 
a melyek a harczra vonatkoztak. Az intézmények mást nem nyúj
tottak a polgároknak. A görögöket tehát athléták és harczosok 
társaságának tekinthetjük. E gyakorlatokat azonban, melyek vad 
és durva lelkűvé tették volna a népet, mérsékelni kellett olyanok
kal, melyek az erkölcsöket szeliditik. Nem mondhatni, hogy a zene 
erényre buzdítana (pedig ezt mondja Aristoteles) de az intézmé
nyek ridegségének hatását ellensúlyozta és részt adott az érzelem
nek is a nevelésben, melyből az különben ki lett volna zárva.»

A mi a költészetet illeti, ennek nevelő hivatására vonatko
zólag legyen elég a XVIII. század egyik idealista, fenkölt szellemű 
költőjére, Schillerre hivatkoznom. Előbb is bizonyos rokonságot 
véltünk észrevenni a mi századvégünk és a XVIII-ik század között. 
A XVIII-ik században, a felvilágosodottság századában a tudomány 
rendkívül sokat fejlődött. Ekkor vált szükségessé, hogy a tudomány 
egyes ágaival külön, más meg más egyén foglalkozzék, ekkor jött 
be a szakrendszer. A költészetet kezdték lenézni s iránta közöny
nyel viseltetni. Pedig épen e viszonyoknál fogva van egy nagy 
hivatása a költészetnek mondja Schiller. «Szellemi erőinknek elda- 
rabolása s elkülönített tevékenysége mellett, a melyet a tudásnak 
szélesbitett köre és a szakoknak elkülönítése szükségessé tett, csak-
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л е т  egyedül a költészet az, a mely a léleknek alkotó erőit ismét egye
d i ,  a mely szívet és észt, éleselmüséget és képzeletet egyformán 
mglalkoztat s így bennünk az egész embert ismét helyreállítja. 
Egyedül a költészet által lehet elérni, hogy az ember az elvont 
szellemi világban érzéketlenné ne váljék a való világ örömei iránt 
s egy időelőtti öregségnek fásultságát elkerülje».

Az érzelem fejlesztésének fontosságát belátva, igaz, hogy 
épen a legújabb időben nálunk is sok sikert ígérő kedvezményezés 
történt iskoláinkban. Lelkes vezérünk, vallás- és közoktatásügyi 
ministerünk felkarolására a művészeti oktatás is mind nagyobb 
tért kezd foglalni iskoláinkban, némely tanintézet rendszeresen 
kezdi felkarolni az iskolai kirándulásokat, a zenével való foglalko
zást is támogatják itt-ott, a tornát és iskolai játékokat is kezdik 
jobban gyakorolni — de azért korántsem vagyunk ott, a hol len
nünk kellene. Iskoláinkban jórészt a Herbart és Spencer bölcsészeti 
elméleteinek hatására meg mindig túlnyomókig és egyoldalúlag 
uralkodik az értelmi képzés s ennek káros következményeit elenyésző 
csekély mértékben igyekszünk elhárítani ama tárgyaknak mívelé- 
sével, melyek az érzelem fejlesztésének szolgálatában állanak. 
Azért azon ajánlattal végzem talán már is hosszúra nyulott elmél
kedésemet, hogy a tudás egyoldalúságával szemben több szivet, 
több érzést és humanismust vigyünk bele a XX-ik század iskolái
nak rendszerébe s az észrendszernek és idilitarismusnak sivár 
vidékéről térjünk vissza az érzelmi és valláserkölcsi nevelésnek 
virágos berkeibe, «a hol a csüggedező lélek felüdülhet az idealismus 
verőfényében és illatában ; visszanyeri bizalmát az élethez és szere- 
tetét embertársaihoz. »

Sárospatak. Székely György.

A TANÍTÓK HÁZA.*

A múlt év november 19-én nyílt meg a Tanítók Ferencz- 
József Háza. Ezt az intézményt, a melynek létesítésén egy évtized 
óta fáradozik a népiskolai tanítóság, arányainál, czéljainál és meg
alakulása körülményeinél fogva méltán sorolhatjuk a múló század 
nevezetes tanügyi alkotásai közé. A Tanítók Háza, a mely a tanítók

* b'ölolvastatott a M. l ’æd. Társ. 1900. febr. 17-iki ülésén.
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társadalmi mozgalmai által s a társadalom és az állam támogatá
sával jött létre s a tantíói élet nyomorúságát van hivatva részben^ 
fedezni, egészen a mai tanügyi közállapotainkból sarjadzott ki ; 
czélja, szervezete ezekre vallanak. Ezelőtt egy emberöltővel még 
alig lehetett volna ez intézményt megteremteni, nem azért, mintha 
akkor fényesebbek lettek volna a tanítók anyagi körülményei, ha
nem azért, mert a tanítók társadalmi élete a nagy alkotáshoz szük
séges erőkifejtésre képtelen volt s az állam és társadalom még 
kevésbbé becsülte meg a tanítót, mint most. S ki tudja, hogy egy 
emberöltővel utánunk, talán a huszadik század közepén nem fog
nak-e annyira jobbra fordulni a viszonyok, hogy a tanítók gyerme
keinek külön internátusára ép úgy nem lenne szükség, a mint a hogy 
nem gondolunk most a bírák számára egy külön tanuló-otthon 
felállítására. Bármiként volt a múltban és lesz a jövőben, az két
ségtelen, hogy ma még a tanító, általában a tanügyi munkás hely
zete rendellenes módon kedvezőtlen, hogy ne mondjuk : nyomorú
ságos ; de az állam és társadalom már érzi a maga kötelességeinek 
súlyát a tanítóval szemben s ha nem is kész rajtunk egyetemes 
intézkedésekkel segíteni, de ilyen részleges intézményekkel, mint 
a Tanítók Háza is, szeret lelkiismeretén könnyíteni. Egyszóval 
mondhatjuk, hogy a Tanítók Háza a tanítók s tanárok anyagi 
nyomorúságának s az állam és társadalom megmozdult lelkiisme
retének szülöttje.

A humánus czélon kívül van a Tanítók Házának még egy 
nevezetes jelentősége, a melynek természetéről csak akkor győző
dünk meg, ha múltjára tekintünk. A Tanítók Házának intézménye 
közvetlen az Eötvös-alap kebeléből hajtott ki, a mely alap ezelőtt 
25 évvel keletkezett s negyedszázad óta áldásos tevékenységet fejt 
ki a népoktatási intézetekben működő tanítók nyomorúságainak 
enyhítése körül. Tudnunk kell azt, hogy a népiskolai tanítóságnak, 
a melynek társadalma 25 évvel ezelőtt egészen szervezetlen volt, 
majnem egész máig, az Eötvös-alap-egyesület volt az egyedüli 
közös intézménye, ügy, hogy az Eötvös-alap negyedszázadon át 
nemcsak humánus, hanem socizális hivatást is teljesített a nép
oktatási intézetek munkásai között.

Az Eötvös-alaphoz nőtt Tanítók Háza ügyének történeti fej
lődésében ezt a kettős czélt, t. i. a tisztán humánus és a társadalmi 
czélt, szintén fellépni és hullámozni látjuk. 1889-ben, a mikor a 
«tanítói otthon» eszméje az Eötvös-alap kebelében először föl
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merült, a Tanítók Háza jótékony eszméjéhez azonnal csatlakozik a 
társadalmi is, a mennyiben az a törekvés nyilvánul, hogy ez a 
ház a tanulók internatusán kívül otthont adjon a tanítóegyesüle
teknek. Ez a kettős feladat párhuzamosan fejlődött 1896-ig, a mikor 
a társadalmi szempontok domináló hatalmuknak tetőpontjára hág
tak. Ekkor támadt az a törekvés, sőt kísérlet is történt ez irányban, 
hogy az összes tanítóegyesületek országos szövetséget alkossanak 
a Tanítók Házának létesítése és fentartása végett. Az akkor készített 
terv szerint a Tanítók Házának csak egy részében állítottak volna 
a tanítók gyermekei számára internatust, annak másik fele az 
összes országos egyesületek otthona leendett, sőt még egy tanítói 
kaszinó is meghúzódott volna annak fedele alatt. Ekkor, az 1896. 
évi nevezetes mozgalmak idején és hatása alatt, még egy új eszme 
szövődött a Tanítók Háza intézményébe : az egyetemseség eszméje. 
Kiterjesztendő lett ez intézmény nem csupán a népoktatás, hanem 
az egész közoktatás munkásaira s abban az időben a Tanítók Há
zában egy egyetemes jellegű tanítói s tanári szövetség eszméjének 
megvalósítását kerestük. A Tanítók Házának ügye ebben a for
mában, fejlődésének ebben a stádiumában került a II. Országos és 
Egyetemes Tanügyi Kongresszus elé, a mely azonban az óhaj álta
lános hangoztatásával megelégedett s részletes határozatot nem 
hozott.

A II. Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus egyébként 
is nevezetes fordulópont a Tanítók Háza ügyének fejlődésében. 
Ugyanis ennek idejétől fogva gyengülni látjuk a Tanítók Házához 
fűződő társadalmi czélokat : kihull a nagy tervezetből a tanítók 
kaszinója, az országos szövetség formális megalkotására sem gondol 
már senki, de annál erősebben domborodik az intézmény huma
nitárius iránya. Az eszme a mellékszempontoktól mindjobban meg
tisztulván, gyorsan közeledett megvalósulása felé. A Magyarországi 
Tanítók Országos Bizottságának 1898. év husvétján tartott gyűlése 
után ellenállhatatlanul erős mozgalom indult meg a népiskolai 
tanítóság körében a Tanítók Házának megteremtésére. A kormány 
figyelme érdeklődéssel fordul az ország minden szegletében meg
elevenedő mozgalom felé ; sőt támogató kezével annak segítségére 
indul s az által, hogy az 1900. évi költségvetésbe a Tanítók Háza 
javára az egy millió koronát felvette, az eszme megvalósítását 
lehetővé tette.

Ha a Tanítók Házának eszméjéhez fűződő társadalmi czélo-
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kát nem is sikerült úgy, a miként eleve gondoltuk, megvalósítani : 
az mégis kétségtelen, hogy ez intézmény létrehozása a tanítók meg
növekedett társadalmi erejének próbakővé volt. A próba fényesen 
sikerült, mert az összetartás és a közlelkesedés valósággal csudákat 
mívelt. A tanítók szilárd hittel, rendületlen bizalommal törtek 
czéljuk felé s anyagi erejűket szinte meghaladó áldozatokat hoztak. 
Az országban szerteszét minden tanítói összejövetelen kigyultak az 
áldozati lángok s az oltárra kerültek az összekuporgatott fillérek. 
Álljon itt néhány adat. Az elmúlt évben hat egyesület tett 1000 ko
ronás alapítványt, tizenkét egyesület 2000 koronát, tíz egyesület 
4000 koronásat ; sőt a csongrádmegyei és a kolozsmegyei tanító- 
egyesületek egyenként 6000 Kt, a nógrádmegyei tanítóegyesület 
pedig 7200 Kt adtak a Tanítók Háza javára. A múlt évben adott 
alapítványok összege 116,900 Kt, a részes jegyekre történt előjegy
zések 16,800 Kt, a befizetett tagsági dijak 793 Kt tesznek ki, a mi 
összesen 134,493 Knak felel meg. Bízvást mondhatjuk, hogy a 
Tanítók Házának ügyét a népiskolai tanítóság társadalmi erejének 
hatalmas megnyilatkozása segítette diadalra. Ha tehát az állam 
anyagi hozzájárulása oroszlánrészt követel is a megvalósítás tényé- 
ből, mindazáltal úgy tekinthetjük ezt a házat, mint a melynek 
fundamentomát a tanítói összetartás és a kartársi közérzés rakta le 
csak a tetőt építette rá az állam atyai gondoskodása.

E körülményt tekintve, a Tanítók Háza létrejöttének mégis 
van jelentősége a tanítói társadalmi élet szempontjából. Sőt figye
lembe véve azt, hogy a Tanítók Háza a közoktatás minden mun
kására egyetemesen terjeszti ki szárnyait, a mennyiben a kisded
óvótól az egyetemig minden tanító, nevelő, sőt közoktatási tiszt
viselő is részesülhet annak jótéteményében, ha az Eötvös-alapba 
beiratkozik ; tekintve továbbá, hogy a Háznak kormányzásában az 
összes országos tanítói s tanári egyesületek részt vehetnek : a 
Tanítók Háza némi kapcsolatot mégis hoz létre a közoktatás összes 
munkásai között, a mi a Tanítók Házának társadalmi értékét csak 
növeli. A mi kasztokra szétzüllő tanügyi társadalmunkban tehát 
azt a csekély kapcsot is, a melyet a Tanítók Háza nyújt, kicsinyel
nünk nem szabad; sőt meggondolva azt, hogy az egyetemes össze- 
tartozandóság mezején а II. Országos és Egyetemes Tanügyi Kon
gresszus is csak a pusztában elhangzó szó maradt, lehetetlen, hogy 
a Tanítók Háza láttára a költővel együtt az öröm hangján ne 
kiáltsunk fel: «Im, Babylonban templomot emeltek ».
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Hogy mily üdvös hivatást tölt be a Tanítók Háza a humani
tárius téren már most is, kitűnik az Eötvös-alapról kiadott legújabb 
hivatalos közleményekből. Jelenleg i20 ifjúnak teljesen ingyen ad 
szállást, 34-nek pedig havi 8 koronáért. Összesen 54 ifjú talál ótt 
most otthonra a szó szoros értelmében, mert az okos és tapintatos 
vezetés következtében az az 54 ifjú egy nagy családot alkot, ko
moly munkával és nemes szórakozással tölti idejét; mert a Tanítók 
Háza az anyagi kedvezményen kívül erkölcsi oltalomban és veze
tésben is részesíti az ifjakat. Ezt nyújtja most a Tanítók Háza ; de 
remélhető, hogy az intézmény fejlődésével tetemesen fog gyara
podni jótéteményeinek száma.

Mielőtt előadásomat befejezném, lehetetlenség egy megjegy
zést elhallgatnom. A Tanítók Házának jótéteményeit jelenleg csu
pán a népoktatási intézetekben működő tanítók gyermekei élvezik; 
az internátusbán csupán két középiskolai tanító gyermeke vau. Ez 
természetes is. A középiskolák s a felsőbb tanintézetek tanítói 
eddig nem látták szükségesnek ez intézmény támogatását, s ha 
újabb időben tanúsítanak is némi érdeklődést, ezideig* tudtommal, 
komolyabb akczió nem indult meg az ő körükben a Tanítók Házá
nak felkarolására s a szerzett jogok alapján a kedvezmények fel- 
használására. Kívánatos volna, hogy az Országos Középiskolai 
Tanáregyesület oly meleg lelkesedéssel karolja fel az ügyet, mint 
azt a Magyarországi Tanítók Országos Bizottsága tette. Bocsássa
nak az intézményről ismertető iratokat és felhívásokat közzé ; ne 
múljék el köz- és választmányi ülésük a nélkül, hogy a Tanítók 
Háza ügyével nem foglalkoznának. Csak a középiskolai tanárságra 
fog abból haszon háramlani, ha a Tanítók Háza rájuk is kiterjeszti 
áldásos tevékenységét; ha ez az intézmény nemcsak papiroson, 
hanem valóban, működésében is egyetemes természetű lesz.*

* Az «Eötvös-alap» eddig csupán a népoktatás terén működők egye
sülete volt. Hogy azonban a Tanítók Háza jótéteményeiben a közoktatásügy 
minden munkása részesülhessen, úgy módosíttattak az egyesület alapsza
bályai, hogy az «Eötvös-alap»-ba rendkívüli tagul bármely iskolában mű
ködő tanár vagy' tanügyi tisztviselő beléphessen, sőt az ilyenek árvái még 
utólagosan is beléphetnek, ha szülőik nem voltak is tagjai az alapnak. 
A rendkívüli tag kötelezettsége egy 20 koronás részjegynek kiváltása (lehet 
két részletben is). A részjegyek értékét 50 év leforgása alatt az egyesület 
az illetőknek vagy készpénzben, vagy jótéteményekben visszafizeti. Bőveb
ben 1. az «Eötvös-alap» alapszabályzatában, melyet megkeresésre akár az 
alap elnöksége, akár a Tanítók Háza gondnoksága megküld. Szerk.
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Ezek után tisztelettel ajánlom a következő indítványomat 
elfogadásra :

A Magyar Pædagogiai Társaság alapszabályszerű feladatánál 
fdgva örömmel veszi tudomásul, hogy létrejött a Tanítók Ferencz- 
József Háza s hogy ez az alapjában és czéljában humánus, de a 
tanítói társadalmi életre is kiható fontos intézmény Magyarország 
tanítóságának egyeteme javára megkezdette áldásos működését.

A Magyar Pædagogiai Társaság tudva és méltányolva ez 
intézmény nagy jelentőségét, a megalkotásával járó küzdelmet és 
fáradságot : hálás elismerését fejezi ki a népiskolai tanítóságnak, 
mert az ügy érdekében a mozgalmat megindította s azt páratlan 
áldozatkészséggel és kitartással s a közoktatás munkásainak egye
temes érdekeit is szolgálva, önzetlen akarattal czélhoz juttatta ; 
nemkülönben hálás elismerését és tiszteletét nyilvánítja dr. Wlas- 
■sics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszternek azért, hogy az 
egy millió koronának az állami költségvetésbe való felvétele által 
a Tanítók Házának megalapítását lehetővé tette ; végül háláját és 
köszönetét nyilvánítja mindazoknak, a kik a Tanítók Házának léte
sítésén fáradoztak, de különösen Péterfy Sándornak, az Eötvös-alap 
megalapítójának és nagyérdemű elnökének, mert a mozgalmat 
kezdettől fogva lángoló lelkesedéssel, rendületlen kitartással és 
előrelátó gondossággal vezette.*

Nagy L ászló.

PÆ D  AG( Ki IÁI PLEBIKCITUMŰK.

Nem hiába élünk a nemzetköziség és a kollektivismus korában : az 
evölúczió elve mindenütt hódít, kihat az irodalomra, az anyaggyűj
tésre, a tudománynak, a művészetnek és a társadalomnak időszerű vitás 
kérdéseire és mintegy külön műfajt érlelt magára az előadás módszerére 
is. Ez a divatos és a napi sajtóban és szépirodalmi folyóiratokban már 
régibb idő óta követett s ott már-már a megcsömörlésig kihasznált forma 
a plebiscitum, mely ú. n. körkérdéssel (Kundfrage, Umfrage) fordul a 
közéletnek vagy az illető szaknak kiválóbb képviselőihez, hogy vélemé
nyeiket egy-egy felvetett témáról megtudja és azután eredeti enciklopé
dikus alakban és kommentárral vagy a nélkül közölje az olvasóközön
séggel.

* L. az ülésről szóló'tudósítást 2S2. lap.
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Egyik kisebbrendű és specziális nyilvánulása ez annak a hatalmas 
nemzetközi és kollektiv áramlatnak, melynek genesivével nagyszámú 
adat kíséretében másutt behatóan foglalkoztam * és a melynek alkal
mazásától komoly tudósok mint Ihering és Topinard s még többen sem 
riadtak vissza. Lázasan (és felületesen) dolgozó és rohamosan haladó 
korunk, mely a nemzeti és a nemzetközi kongresszusokat, az ankétekét 
és az interviewokat megteremtette, a tudományos publiczistika terén is 
bizonyos újításokat és reformokat érlelt, sőt követel meg, melyeknek 
észszerű és mértékletes alkalmazása előnynyel jár. Régebben hosszadal
mas levelezések útján érintkeztek a szakemberek, ma ennek helyét a 
nyomtatott szó és a lapok útján való közlekedés foglalja el; amaz lassú 
és költséges volt, ez gyors és olcsó.

A fejlődésnek ez a természetes menete önkéntelenül arra a gon
dolatra terelt, vájjon az iskola- és nevelésügyi reformkérdések terén 
(melyeknek bizony épen nem vagyunk híján) nem lehetne-e nálunk szin
tén meghonosítani az ilyen körkérdéseket ? Emlékezem, hogy évekkel 
ezelőtt az egységes középiskolai ankét ötletéből Balásy Dénes kisérlett 
meg ilyesmit a Jancsó-féle «Egyet. Közoktatási Szemlében».

Hogy a javasolt eljárással szemben támasztható kétkedést és ellen
kezést eleve megczáfoljam, vizsgáljuk meg mindenekelőtt annak lénye
gét és előnyeit.

Mi történik kongresszusokon, ankéteken ésinterviewok alkalmával ? 
Hivatott, még pedig önként jelentkező vagy meghívott egyének elmond
ják nézeteiket egyik vagy másik tárgyról, esetleg vitatkoznak is és az így 
létrejött szóbeli anyag külön kötetben, jegyzőkönyvben vagy czikkben 
lát napvilágot. Igen, egy ilyen ügyesen szerkesztett jegyzőkönyv néhány 
oldalon összegezi ugyanannyi órának szóbeszédét s menten megtisztítja 
attól a meddő szóáradattól, mely nélkül vajmi kevés szónok lehet el. Ha 
már most eleve és gondosan szerkesztett kérdésekkel fordulunk egyes 
egyénekhez és rövidre szabott, komprimált s a dolog velejére irányuló 
feleleteiket közöljük, voltaképen «írott ankétét» végeztünk, melynek a 
szóbelivel szemben az az előnye, hogy a válaszok tömörebbek, önállób
bak (mert mások vékményeinek ismerete nélkül készültek), megfontol
tabbak (mert szerzőik elegendő idővel és nyugalommal rendelkeztek) és 
gazdagabbak (mert szabadabban és nagyobb számban szemelhetni ki a 
nyilatkozókat). Ha pedig a közoktatásügy vezetői nem átalják az ilyen 
ankétek révén az illetékes egyének nézeteit kikérni, sőt a mind számo

* L. a következő az 1900. évi párisi «Congress des Sociétés», illető
leg «Congrèss int. de l’enseignement supérieur» elé terjesztett tanulmányo
kat: Plan et projet d'une Academie Universelle et Internationale (Világ
akadémia) és Union Internationale entre professeurs etc.

Magyar Pu dagogia. IX. 3.
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sabban felmerülő esetek tanúsága szerint ezt az ügy érdekében szüksé
gesnek is tartják, akkor úgy gondolom, a tanügyi sajtó sem fog valami 
nagy hibába esni, ha az ilyen psedagógiai plebiscitumokat legalább meg
kísérli. A nemzeti és nemzetközi, nyilt és zárt plebiscitumok főfajai 
közül igen természetesen a nemzeti zárttal kell megkezdeni. Az ilyen 
indirect ankéteknek a nyíltak felett még más előnyeik is vannak : szóhoz 
juthatnak nemcsak a hivatalos nagyságok és a nyilvánosság előtt sze
replő és szerepelni vágyó állandó szaktekintélyek, hanem szerényebb, 
kevésbbé ismert egyéniségek is és olyanok, a kik ugyan nem okleveles 
elméleti szakemberek, hanem a közélet, a politika, irodalom vagy tudo
mány terén szereplő vezéregyéniségek s ennek révén számot tarthatnak 
arra, hogy az iskola emberei is meghallgassák gyakorlati és társadalmi 
megvilágításban megjelenő véleményüket. Mily érdekes volna pl. egy 
Jókai, Csákv, Berzeviczy, Wekerle nézeteit egyik-másik tanügyi reform
kérdésről megtudni ! Ha egyesek nem felelnek, ez sem baj és szintén 
tanulságos. Hisz régi s minden nép kultúrtörténete által beigazolt tény 
az, hogy az ilyen egyetemes és magasabbról néző, tehát messzibb látó 
elmék egyúttal helyesebben Ítélik meg a viszonyokat, mint azok, a kik 
bennök élnek s felette közel állanak. A nagy találmányokat is jórészt 
nem a professionátusoknak, hanem az amateuröknek köszönjük, a kik
nek agyveleje még nem volt egészen agyoniskoláztatva. — Ezzel kapcso
latos s nem eléggé megbecsülhető vívmány az is, hogy ilyen úton a 
psedagógiai ismereteket, népszerűsítés és megkedveltetés révén, a leg
szélesebb rétegekben terjesztjük, hogy első sorban a felkért egyéniségek 
maguk is komolyan fognak a felvetett kérdéssel foglalkozni (mintegy 
docendo discimus), hogy a szakfolyóiratokat fel fogják vágni, sőt elol
vasni, hogy tanférfiak, szülők és laikusok meggondolás és vita tárgyává 
fogják tenni az érdekesebb és a szájuk ízének inkább megfelelő nyilat
kozatokat, melyeket a napisajtó is reprodukálni fog, mely pedig eddig- 
elé, csekély kivétellel, a tanügyi dolgoktól (mily unalmas!) teljesen 
elzárkózott, szóval, hogy a magyar embernek hagyományos politikai 
hajlandósága mellett, a nevelés ügyei is némi szerény helyet fognak 
maguknak kivívni. Hisz paedagógiához mindenki ért és minden szülő 
«született» psedagógus ; értsd : arra született, hogy azzá legyen! A ko
moly tudományt ne féltsük ettől a kelendő aprópénztől : ilyenre kell a 
nagy bankót felváltani s viszont megfordítva amabból lesz ez. Rátermett 
szerkesztőnek avatott vezetése mellett a jónak kinövéseitől és a helyes
nek elfajulásától nem kell tartani. Hisz komoly tanügyi lapnál eleve ki 
van zárva annak az eshetősége, hogy ilyesmit (némely napilap módjára) 
kényelmes, frivol és olcsó segédeszköznek nézzen laptöltelékgyártásm. 
előkelő neveknek önző fitogtatására és arra, hogy könnyű szerrel (példák
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■vannak az ilyen irodalmi és zsurnalisztikái impreszáriókra) saját hír
nevét (?) öregbítse.

Még egyet. A plebiscitumokat szép sikerrel alkalmazták mál
naiunk is a különböző vidékbeli tájszólások és ethnografiai szokások 
(Magyar Nyelvőr, Tóth B., Yikár B.) összegyűjtésére; arra gondolok, 
vájjon a közkérdések módszerét nem lehetne-e ugyanazon joggal és ered
ménynyel a hely- és vidékbeli iskolai és nevelésügyi adatok, szokások, 
nézetek stb. beszerzésére felhasználni, a miből idővel valóságos néprajzi 
nevelésügy (ethnografiai pædagôgia) fejlődhetnék.

Ha a tisztelt szerkesztő úr indítványomat életrevalónak tartja, te
gyen vele kísérletet ; ha más nézeten volna vagy még kételkednék benne, 
a próbát akkor se mulaszsza el, melynek mindenkép bizonyító ereje lesz. 
Témákban, alkalmas kérdésekben nincsen hiány, azért nem is ajánlok. 
Egyik témám részére azonban már most kérem a vendégjog előjegyzé
sét: értem az ifjúság nemi problémáját, melynek érdekében egy nagyobb 
tanulmány alapján itthon és a külföldön szándékozom plebiscitumot 
rendezni és a beérkező véleményeket majdan feldolgozva a nyilvános
ság elé bocsátani. —- Az új módszernek technikai részét illetőleg csak azt 
jegyzem meg, hogy nyílt plebiscitum esetében a kérdés e folyóiratban 
közölhető (miközben a «kérdések és feleletek» régi és kimúlt rovatára 
gondolok) ; ha a plebiscitum zárt, a kérdések levél útján küldendők 
szét az illetőknek. A közlésnél, hogy minden személyes hiúságból eredő 
neheztelésnek elejét vegyük, az alfabetikus sorrendet ajánlom. Igen 
ozélszerűnek, sőt méltányosnak tartanám továbbá, ha a plebiscitum 
mindegyik résztvevőjének az illető czikk lenyomata megküldetnék, 
Folyóiratunk külön lenyomatainak ügyét és a külföldön szokásos elren
dezését ezen alkalomból kifolyólag különben is ajánlom a Pædagôgiai 
Társaság figyelmébe.* K eíMény F erencz.

* Bizonyára érdekes és tanulságos is volna egy olyan plebiscitum, a 
milyent a t. tagtárs úr indítványoz, különösen abból a tekintetből, hogy 
ifkolaügyi kérdésekben, a melyek nagy része tulajdonképen társadalmi kér
dés is, a szakemberek véleménye mellé oda lehetne így állítani kiváló egyé- 
neknek, mint a társadalom képviselőinek nézeteit. Csak az az aggodalom 
merülhet föl, hogy sikerülne-ó, mivel nálunk még eddig szokatlan ez az 
eljárás, legalább komoly dolgokban az. Érdemes volna megpróbálni, egy jól 
megválasztott kérdéssel, mely eléggé közérdekű és eléggé elő van már készítve 
ahhoz, hogy rá vonatkozólag vélemények alakuljanak. Siker esetén azután 
alkalmazható volna máskor is ez az eljárás — módjával. A közvélemény 
kavarására mindenesetre alkalmas. Iskolai közvéleményre égető szükségünk 
van. Ezt megalkotni és fejleszteni Társaságunk egyik feladata.

Szerkesztő.
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A KÍSÉRLETI phonetika és a nyelvtanítás*
(Rajzokkal.)

Nem én vagyok az első, ki e közlönyben a kísérleti phonetika 
gyakorlati alkalmazásának problémáját szóba hozza. Bakos János már 
a múlt évi januári számban érintette e kérdést ; de czikke, sajnos, sok te
kintetben hiányos vagy téves, s így félreértésekre adhat és adott is okot.

Jelen soraimmal tisztázni szeretném e kérdést s részben az idé
zett irodalom, részben saját tapasztalatom alapján épen arról akarok 
számot adni, hogy milyen sikerrel alkalmazták eddig a kísérleti phone- 
tikát a gyakorlati tanítás terén, s hogy milyen jövő vár a nyelvtanítás 
ezen legújabb segédeszközére. A kísérleti phonetika módszeréről és esz
közeiről csak annyit kívánok előre bocsátani, a mennyi az alábbiak 
megértésére okvetetlentíl szükséges.

A kísérleti phonetikának az a czélja, hogy a hangok képzéséről, a 
képzések közt levő különbségről nem önmegfigyelésen vagy mások meg
figyelésén alapuló, hanem érzékszerveink tökéletességétől vagy tökélet
lenségétől nem függő objectiv kritériumokat nyerjen. Arról van tehát 
szó, hogy a hangképző és a hangmódosító szervek működését, működé
sük erőfokát és időbeli rendjét valami utón-módon érzékelhetővé tegyük. 
Háromféle eszköze van erre a kisérleti phonetikának : az akustikai, op
tikai s a graphikai módszer. Bennünket jelen esetben csak a legutóbbi 
érdekel.

Mindazon graphikus készülékek, a melyek a gyakorlati nyelvtaní
tásnál alkalmazhatók, egy elven alapulnak. E czélra szerkesztett készü
lékek fölfogják a hangképző és a hangmódosító szervek (ajkak, nyelv, 
lágy iny, hangszalagok stb.) mozgását és egy jelzőtűvel közük, melynek 
minden legcsekélyebb elmozdulása egy forgó henger kormozott felületén 
nyomot hagy. A hány szerv működik tehát valamely hang képzésénél, 
annyi felfogó és jelző készülékre lesz szükségünk. A forgó henger felüle
tén minden szerv működését egy-egy vonal fogja jelezni, mely nemcsak 
a szervek működésének erőfokáról (mely a tű kitérésével egyenes arány
ban áll), hanem synchronistikájáról is pontos képet ad.

* V. ö. Principes de phonétique expérimentale Par l’abbé Rousselot. 
Première partie. Leipzig-Paris. 1897. A. Zünd-Burguet : Applications pra
tiques de la phonétique expérimentale. Abbé Rousselet : Historiques des 
applications pratiques de la phonétique expérimentale. Extraits de la Revue 
internationale de Rbinologie, Otologie, Laryngologie et Phonétique expéri
mentale. 1899. Abbé Rousselet: Le laboratoire de phonétique expérimen
tale. Revue internationale de l’enseignement supérieur. 1897.
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Ha pl. a ba szótagot akarnók a grapbikus készülékek segítségével 
felimi, akkor három felfogó készülékre volna szükségünk. Jeleznünk 
kell az ajkak működését, a kitóduló levegő erejét és a hangszalagok 
rezgését. Az első' czélra az úgynevezett kémlő tömlőcske (lásd 2. ábrát) 
(ampoule exploratrice) szolgál, ruganyos hártyaszerű kaucsukból, mely 
az ajkak közé illesztve, azok mozgását a jelzó'tűvel közli. A kitóduló 
levegőt egy tölcsérszerű szerkezet (lásd a 3. ábrát) fogja fel ; minél na
gyobb erővel tódul a levegő a készülékbe, annál nagyobb kitérést jelez 
a tű a bengerlapon. A gégefőre alkalmazott rugalmas dob végre hang
szalagok rezgését fogja fel s közli jelző tűjével.

Az eredmény három görbe vonal lesz a henger kormozott felü
letén.

A legfelső vonal az ajkak összeszorításának fokát, a második a lehe
let erősségét, a harmadik vonal fogazott része végre a hangszalagok rezgé-

Franczia ba. 1. ábra. Német ba.

sét jelzi (1. 1. ábrát). Kajzunk egyúttal azt is feltünteti, hogy a német ejtés
nél később kezdődik a hangszalagok rezgése, mint a francziánál s az ajkak 
összezárulása is erősebb. Innen van, hogy a német (porosz) ba szótag 
akusztikai hatás tekintetében közelebb áll a franczia pa-hoz, mint а 
franczia ba-hoz.

Hogy a kisérleti phonetika e fajta eredményei nyelvészeti szem
pontból nagyon becsesek s különösen nyelvjárástanulmányoknál nagy 
fontosságúak, azt nem szükség külön bizonyítanunk. De hogy a gyakor
lati nyelvtanításnál mi hasznát vehetjük az e fajta készülékeknek, az 
első tekintetre talán nem egészen világos.

Midőn a kisérleti phonetika a nyolczvanas években első tapoga
tózó lépéseit tette, senki sem gondolt arra, hogy e tudomány valaha 
gyakorlati alkalmazást nyerjen. Nem is ozélzatos kutatás, inkább a vélet
len vezette e tudomány derék alapítóját, abbé Eousselot-t arra a gondo-
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latra, hogy az eleinte tisztán tudományos kutatás eredményeit gyakor
latilag érvényesítse. 1889 nyarán a greifswaldi egyetem szüneti tanfolya
mán előadásokat tartott a kisérleti phonetikából, s ekkor bő alkalma 
nyilt megfigyelni a német ajkú hallgatók franczia beszédén a franczia 
és a német hangok képzése közt lévő nagy különbséget. A kilenczvenes 
évek óta az Alliance française cursusain a világ minden részéből Parisba

2. ábra.

sereglő hallgatók franczia kiejtését tanulmányozva, mindinkább meg
érlelődött benne az a gondolat, hogy a phonetika technikai eszközei jó 
szolgálatot tehetnének valamely idegen nyelv tanításánál.

Próbát tett s kísérleteit számos esetben siker koronázta.
Hogyan tanít meg a kisérleti phonetika helyesen képezni vala

mely idegen nyelv hangjait ?

Tudjuk, hogy beszédünket mindig két érzetsor kiséri : a hangérze
tek és a mozgásérzetek sora. A hangérzet a mozgásérzettel assoeiativ 
kapcsolatban van. De azért a hangérzet egyedül nem adja meg a moz
gásérzetet. Ha valamely hallott hangot újra képezni akarok, akkor a 
bennem keletkezett hangérzet csak az általános irányt adja meg a moz
gásszerveknek. A magam képezte hangokat összehasonlítom azzal a



hangképpel, a melyet a tanító beszéde keltett bennem ; ha a kettő egye
zik, akkor helyesen képeztem a hangot : ha nem, akkor meg kell változtat
nom a beszélő szervek mozgását abban az irányban, a melyet a hangkép 
elém szab.

Világos tehát, hogy a hangképzés pontosságának foka mindig a 
hallószerv megkülönböztető tehetségétől függ. Ez pedig egyénenként 
nagyon különböző; sőt, a mint a tapasztalat mutatja, épen nem ritka 
eset, hogy a normális fokot sem éri el. Mi lesz ennek az eredménye ? 
Az, hogy ha az illető előtt valaki pl. angol í-t ejt (alveolaris) ő azt a 
saját nyelvebeli, pl. magyar dentalis t-ével adja vissza s nem érzi a kü
lönbséget a keletkezett két hangérzet között, tehát nem érzi a javítás 
szükségességét sem.

De az sem ritka dolog, hogy valaki teljesen kifejlődött halló
érzékkel is képtelen a hallott hangot reprodukálni, mert azon hangok 
sorában, melyeket saját nyelvében használ, a hallott hanghoz nem talál 
hasonlót.

A nyelvtanítás pedig rendesen csak a hallóérzékre támaszkodik. 
Jellemzően mondja Rousselot, hogy kinevetnők az olyan zongorames
tert, ki egy függöny mögé bújva, leütné a zongora egyes billentyűit s 
tanítványától azt követelné, hogy egy másik zongorán ugyanazon han
gokat eltalálja. Pedig a nyelvtanító hasonló követelésekkel lép fel. Kiejt 
egy hangot s azt kívánja, hogy tanítványa utána mondja a nélkül, hogy 
a hangképen kívül más vezetője volna. Ha az illető hallóképessége fej
lett, akkor előbb-utóbb megtalálja a helyes képzést. De mi történik ak
kor, ha az illető hallóképessége csak középszerű, vagy még annál is 
rosszabb ?

A legegyszerűbb orvosság volna az illető liallóképességét finomí
tani, de hogy ez vajmi ritkán fog sikerülni, azt nem szükség bizo
nyítani.

Az ilyen esetekben jó szolgálatot tesznek a kísérleti phonetika 
eszközei, mert mesterségesen képeztetik a tanulóval az illető hangot s 
így megadják a hang képzésével járó mozgásérzetet a hangérzet nélkül 
is. Kellő gyakorlat mellett a mozgásérzet egyedül is elégséges a hang 
pontos képzésére ; s mivel a készülékek láthatólag és hallhatólag jelzik a 
helyes képzést, az ellenőrzés a gyakorlás közben szintén megvan. Nem 
ritka eset az sem, hogy midőn a tanuló már érzi a mozgásérzetek kü
lönbségét, lassan-lassan a hangérzetek különbsége is tudatossá lesz 
előtte.

Ha csak az articulatio szokatlan volta okoz nehézséget a tanuló
nak, akkor a kísérleti phonetika technikai eszközeivel könnyen segíthet 
a  bajon azáltal, hogy tudatossá teszi az illető előtt az articulatio helyét 
és módját.

A KÍSÉRLETI p h o n e t i k a  é s  a  n y e l v t a n ít á s . 183
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E gyakorlati czélokhoz képest a kísérleti phonetika eszközei né
mileg átalakulnak. Lehetőleg kerülni kell természetesen a bonyolultabb 
s nagyobb óvatosságot követelő készülékek alkalmazását s meg kell 
elégedni a legegyszerűbb és tudományos vizsgálatra talán nem is eléggé 
pontos készülékekkel.

íme a főbb eszközök, a melyeket az idegen nyelvek tanításánál 
sikeresen alkalmaztak :

1. A különböző nagyságú kémlő tömlőeskék. Ha nem tudományos 
vizsgálatról van szó, elegendő háromfajta. Egy kisebb, az articulatio 
különböző helyeinek jelzésére, egy középnagyságú az ajkak összezárulá- 
sának mérésére s végre egy nagyobb fajta, mely jó szolgálatot tesz bi
zonyos magánhangzók kiejtésének megtanításánál. (L. 2. ábrát.)

2. Egy tölcsérforma szerkezet, mely a szájra illesztve, a levegő 
kitódulási erejének mérésére szolgál.

3. Ugyanez egy nagyobbfajta kémlő-tömlővel kapcsolatban az 
ajakműködés mérésére (pl. u, ü-nél). (L. 3. ábrát.)

4. A 2-höz hasonló szerkezet az orron kitóduló levegő jelzésére 
a nasalis magán- és mássalhangzóknál.

5. A zöngejelző. Praktikus czélokra nagyon alkalmas a Zünd-Bur- 
guet-féle jelző-készülék. Egy vékony ruganyos fémlaphoz, mely fafo- 
gantyuban végződik, érzékeny rugó egy kis csörgőt szőrit. Ha a fémlapot 
beszéd közben a gégefőhöz értetjük, a csörgő csörgéssel jelzi a hangsza
lagok működését. (L. 4. ábra.)

6. A jelző quadrans, szinte Zünd-Burguet készüléke. (L. 5. ábra.)
A jelzőtű itt nem hengerlapon jelzi az elmozdulás nagyságát,

hanem egy kis csengőhöz ütődik, a melyet egy quadranson tetszés sze
rint ide-oda lehet mozgatni.

E készülék különösen valamely hang képezésére megkivántató 
energia mérésére szolgál. A kísérletező nem kénytelen tekintetét a hen
ger kormozott lapjára szegezni gyakorlatai közben ; egész figyelmét a 
megtanulandó hang képzésére fordíthatja. Mert ha a csengőt valamely 
articulatióra beállítottuk, a csengő hangja mindig figyelmeztet, hogy az 
articulatio helyes volt-e vagy nem. Ha az energia, a melylyel az illető 
hangot képeztük, nem elégséges, a gömböcske nem üti meg a csengőt'; 
ha sok, akkor a csengőhöz szorul, s elfojtja annak hangját.
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5. ábra.

nincs messze a száztól a tőle — nagyrészt alkaloinszerűleg — szerkesz
tett készülékeknek, eszközöknek száma.

Befejezésül csak néhány, szándékosan nagyon egyszeri] példával 
kívánnám megvilágítani a felsorolt készülékek alkalmazását.

Egy amerikai tanár számos év óta tanította már a franczia nyel
vet hazájában. Éneklő hanghordozását s néhány apró hibát a magán-

Gsak épen a nélkülözhetetlen készülékek felsorolására szorítkoz
tam ; a kísérletező igen gyakran kerülhet olyan helyzetbe, hogy egy- 
egy speciálisabb articulatio kedvéért külön készülékeket kell szer
kesztenie.

E téren bámulatos abbé Bousselot leleményessége ; azt hiszem



hangzók ejtésében nem számítva, elég jól ejtette a francaiét. Beszédének 
csak egy feltűnő hibája veit : a franczia dentális í helyett amerikai í-ét 
ejtett. Pedig hogy a kettő között milyen nagy a különbség, azt a közölt 
stomatoskopikus rajz minden szónál jobban mutatja. (L. 6. ábrát.) Elkép
zelhető milyen különös szavak kerültek ki az amerikai szájából. Près helyett 
tlvre-1, csaknem sre-t ejtett, trop helyett thro-t stb. Szóbeli magyarázat 
nem használt semmit. Hiába ejtettek előtte dentális í-t, a felelet mindig: 
ugyanaz a különös postaiveolaris t volt. Nem érezte a két hangkép közt 
lévő különbséget. Egy kémlő tömlő és a jelző quadrans segítettek a 
bajon. A csengőt beállították a franczia t articulatiójára, a kémlő tömlőt 
a fogsor azon részére illesztették, a hol a franczia t képződik. Sok pró
bálgatás után végre a csengő egyet csendült ; az articnlatio helyes volt. 
Néhány órai gyakorlat után X. elég tiszta dentális f-éket ejtett.

Ugyanígy, szemem láttára, tanulta meg egy délnémetországi tanár 
a franczia b helyes ejtését a kémlő tömlő és a leheletmérő segítségével.
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6. ábra.

Hogy e készülékek egy ahhoz értő ember kezében mekkora szol
gálatot tehetnek, arra elég idéznem Zürd-Burguet úr esetét, ki egymás
után képezte a készülékek éllenőrizése mellett a franczia, német, angol 
és orosz nyelv hangjait az illető nemzetbeli hallgatók nagy megelége
désére.

De nemcsak az idegen nyelvek, hanem az anyanyelv tanításánál 
is nagy hasznát lehet venni a kisérleti phonetika készülékeinek, ha a 
hibás artikulatiónak a hallóérzék fejletlensége vagy tompasága az oka.

A mint a tapasztalat mutatja, nem ritka eset, hogy valamely 
baleset folytán kis korban a szervek rendes fejlődése megakad. A gyer
mek nem képes beszélő szerveit helyesen működtetni, kiejtése többé- 
kevésbbé hibás lesz, s ezek a hibák rendesen megmaradnak még azután 
is, midőn a szervek már normális fejlődésnek indultak. Az ilyen esetek
ben a helyes kiejtés megtanítása a phonetikai eszközök segítségével na
gyon könnyen megy. Ha a szerv még nem eléggé fejlett, az a gymnas- 
tika, melyre a kiejtés gyakorlása kényszeríti, csak elősegíti fejlődését.

Szolgáljon megvilágításúi egy érdekes eset, melyet abbé Bousse- 
lot következőkép beszél el :
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« . . .  Nem sokkal azután M. Petit de Julleville egy hetedfél éves 
leányra tett figyelmessé, kinek esete még bonyolultabb volt, tehát még 
érdekesebb. A leányka ki tudta ejteni a (-t és А-t, de összezavarta őket ; 
toi-t mondott quoi helyett, 8 très helyett krés-t . . . Mivel tudott ango
lul, kértem, hogy fordítsa le angolra a mit mondok néki. Tói ra ívhat
tál felel, quoi-ra szintén ; másszor meg quoi-t thou-\a\ adta vissza. 
A hallási hiba nyilvánvaló volt; ettől fogva a kiejtési hiba javításánál 
csak a látásra számítottam.

A gyakorlatokat nehézség szerint csoportosítottam . . .  A qua- 
drans nagyon megtetszett a kis Yvonnenak ; nagyon érdekes játékszer
nek találta. Anyjával együtt nagy buzgalommal fogtak a tanuláshoz, és . 
egy hónap múlva Yvonnenak megjavult a kiejtése, hallása és helyesírása, 
mert eddig úgy írt, a mint beszélt . . . »

De szükségtelen a példákat szaporítani, két dolog, azt hiszem az 
eddigiekből is világosan kitetszik.

1. A kísérleti phonetika eredményei és technikai eszközei nagy 
haszonnal és eredménynyol alkalmazhatók (hozzáértő tanító vezetése 
mellett) valamely idegen nyelv tanulásánál a hangok pontos artieula- 
tiójának begyakorlására, ha a hangkép nem szolgál a kiejtés biztos 
alapjául ;

2. az anyanyelv megtanulásánál a kiejtésbeli hibák megjavítására 
azon esetben, ha az articulatió helytelenségének oka a liallókópesség fo
gyatékossága vagy a hangképző szervek fejletlensége, nem pedig a moz
gató idegrendszer kisebb-nagyobb fokú betegsége.

Gombooz Zoltán.

QUINTILIANUK ESZMÉNYE.

A római császárság a Flaviusok uralma alatt még mindig tető
pontján állott hatalmának és nagyságának. A fényei századnak, a minőt 
még a pogány világ nem látott, Augustus alatt kezdődött hajnala. A Ver- 
giliuetól megénekelt világuralom : Tu regere imperio populos, Bomane, 
memento (Aen. VI, 851.) már úgy látszott, teljesen bekövetkezett. A po; 
litikai élet virágzásban állott ; külsőleg a gyarmatok, a vagyonos provin- 
cziák hirdetik a római sasok diadalait, belsőleg pedig méltó nemzeti mű
veltség uralkodott. A császárok kedvtelése és hiúsága kedvezett a meg
indult általános szellemi mozgalomnak, s a tudományok és művészetek 
pártolásában nemes kielégítést nyert. A tudósok és költők hizelgéssel 
vették körül ez «isteneket», kik figyelmöket arra is kiterjesztették, hogy
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a műveltség mennél szélesebb körben verjen gyökeret, mert ez a művelt
ség volt az, mi e korban tőlök a barbárt alapjában elválasztotta.

«Az ember — mondja a spanyol Seneca (Ep. 69.) — úgy tekintheti a 
világot, mint nemzetének nagy lakóhelyét. Minden, a mit látsz, most egy, 
mindnyájan egy testnek vagyunk tagjai. A társadalom egy óriási ívezethez 
hasonlít, melyet részeinek kölcsönös feszültsége és nyomása tart fenn.»

Ennek a képnek árnyoldalai is vannak, de nagyok; ennek a fényes 
korszaknak már inog az alapja: az egyéni erkölcsösség hiánya és a társa
dalmi romlottság már kikezdték e nagy szervezet bástyáját, a római vir
tus már nem erkölcsi erejével, hanem külső ragyogással és az értelem 
egyoldalú kiképzésével imponál.

A római nép ereje a családi szentély tisztaságából sarjadzott. Most 
eltűnt a római matróna képe, nincsenek családanyák, csak ágyasok ; 
emanczipált nők iparkodnak befolyást szerezni mindenütt, kik mindent 
megengednek magoknak. «Az asszonyok fó'részesei valának az összeeskü
véseknek, szerzői a mérgezéseknek, gyilkosságoknak, a családi szentély 
első megrontói.» Ifjabb Seneca édosanyját azért magasztalja, mert a faj
talanság nem sorozá őt a nők többségéhez (Consol, ad Helviam, 16, 3.). 
Juvenalis azt mondja, hogy a nők ismét elválnak, midőn még el sem 
hervadtak a zöld galvak, melyek az ajtót díszítették, midőn menyasszony 
korukban férjük házába jöttek, s így 5 év alatt nyolczszor is férjhez 
mennek (Sat. VI, 233 sk.). A vallásos házasság (confarreatio) mindinkább 
ritkul s átalánosabb lesz a szabad házasság (concubinatus), sőt ezt is 
abba hagyják : a lex Julia és Papia Poppæa mintha sohasem hozattak 
volna !

A nép erkölcstelen mulatságairól nem szólunk. Augustus meg
tiltja, hogy egy nap 120 embernél többet ne bocsátanak a küzdőtérre, 
Titus 5000 állatot ölet meg egy napon. A közönség ujjongott a vér lát
tára, elfásult kedélyét csak a pikáns és izgalmas mulatságok elégítették 
ki. A gladiátori játékok óriási pusztítást okoznak, csak Senecának van 
érzéke, hogy kikeljen e barbár mulatság ellen. Livius keserűen kifakad : 
«Annyira jutottunk a gonoszságban, hogy sem a bajt, sem az orvosságot 
elviselni nem tudjuk.»

A vallás is elvesztette tekintélyét, hitelét. Cicero még így nyilat
kozik: «Egyedül az istenség különös ótalmának köszöni nagy birodal
munk keletkezését, növekedését, fenmaradását» (Orat. de harusp. Resp. 
9.). Most gúnyolódnak az isten létezésén, semmi sem szent a műveltek 
előtt, a népnél meg durva és erkölcstelen babonák teszik a vallás lénye
gét. Ezen időbe esik a keleti kultuszok beözönlése s régen volt az, 
midőn még a senatus-consultum de Bacchanalibus hozatott ! Kik a val
lást elvetették, a tudományban, a bölcseletben keresték a zsinórmértéket 
élőtökhöz s a legellentétesebb nézetek alapján akarták az erkölcs szabá
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lyait megállapítani. «Az epikureismus felé hajlottak a szende, békesze
rető, a viszonyokhoz alkalmazkodni kész szellemek, a stoicismus felé a 
szilárd és szigorú, a rossz valósággal harczra kelni elhatározott és azt 
kiküzdeni erős, valamint a kemény és merev jellemek, azok a realisták, 
ezek az idealisták vadának, míg a minden túlzástól idegenkedők az újabb 
akadémia tanában találták kielégítésüket, az eclecticismus pedig szintén 
számtalan egyéni szellemiránynak és ethikai szükségletnek megfelelő 
módosítását teremté a főrenderszeknek.» (Bozóky : Vallás-erk. viszonyok 
a rom. császárság fénykorában. 103-—164. 1.)

Ezen kornak akart Quintilianus reformátora, újító mestere lenni, 
a mennyire lehetett egy rhetori iskola szűk keretében. Látta a nagy rom
lottságot, mely nemzetét dicstelen bukással fenyegette, a nevelés reform
jával akart segítségére, megmentésére sietni. Pedig nem sok reménye 
lehetett. A romlottság jsebe már mélyebb volt, semhogy ki lehetett volna 
egyszerűen vágni. Egy uj, romlatlan és tiszta vérű népnek kellett jőnie, 
hogy beolvadásával felfrissítse, megmentse a kiélt és tehetetlenségbe 
sülyedt nyugatot ; egy új szellemű műveltségre volt szükség, mely meg
változtassa a föld színét. Quintilianus azt hitte, hogy a közélet pangásá- < 
nak, az erkölcsök elvadulásának az az oka, hogy nincsen erkölcsi, nem
zeti alapja ; azt tartotta, hogy e sajnálatos állapoton első sorban az 
iskolák irányzatának és a műveltségnek szilárd erkölcsi és nemzeti alapra 
való helyezésével lehet és kell segíteni, — és ez egy eszmének szentelte 
egész életét, gyakorlati és irodalmi munkásságát !

Ennek a magasztos ideának szolgálatában írja meg ösmert művét, 
az ókori didaktika remekét. Az Instilutionurn oratoriarum l. XII. czímtí 
munkájában tüzetesen és lelkesen vázolja meg annak az eszménynek a 
képmását, mely az orator perfectus fogalmában az erkölcsileg és szelle
mileg művelt rómait jelenti. Nem akart egyszerűen j-hetorikát, utasítá
sokat a szónoki művészetre írni ; megírták ezt már előtte azok, a kik 
után dolgozott, hanem tudatos és kimerítő rajzát akarta adni annak a 
nevelésnek, mely a római népet ismét őseinek csapásába téríti. Szerin
tünk elhibázottnak vagy legalább is egyoldalúnak tetszik az a nevelés, 
melynek végső czélja az ékesszólás, a fari posse ; de római szempontból 
mérlegelve a dolgot, ép oly helyénvalónak ösmerjük el, mint a görögök 
kalokagathiáját.

Hogy Quintilianus eszményét, — mert ennek megbeszélése czélja 
sorainknak, — helyesen méltányolhassuk s hogy jobban megérthessük, 
két dologra kell kiterjeszkednünk. Ösmernünk kell azt a keretet első sor
ban, melybe az orator perfectus képe pontosan beillik ; tudnunk kell 
másodszor azt, hogy az elmélet terén minő előzmények értették meg 
Quintilianussal, hogy a művelt római embernek épen azok teszik leg
lényegesebb jellemvonásait, melyekkel ő eszményét felruházta.
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«A római nép a világ legbüszkébb, legmerészebb, legügyesebb kor/ 
mányzat alatt élő, elveihez mindig hű, legmunkásabb népe volt.» így 
jellemzi Bossuet, a híres franczia történetbölcselő (.Discours sur Г histoire 
univers. Garniere Frères. 382. 1.) az ókor e csodálatos nemzetét. A római 
jellemnek két legfontosabb alkotórésze a munkásság és szabadság ; 
annak alapja a mély és tiszta erkölcsi érzék, ez táplálója és ambitiójának 
létföltétele összes törekvéseiben, tetteiben. Szabadságból élt, szabadságért 
lángolt, és szerette hazáját nagynak és dicsőnek látni, de érette kész is 
volt minden áldozatra. Minden cselekedete és kívánsága Eómának és 
hazájának örökkévalóságára irányult. Jogait épen azért nagyr% becsüli, 
kötelességeinek híven áll, ez teszi méltóvá a «cívis Borna nus» díszes 
elnevezésre és büszkévé. Nagy érzéke volt a gyakorlatiasság iránt, min
dent a szerint mérlegel, tesz és fogad el, a mint egyéni vagy nemzeti 
érdekének használ vagy árt. Még a tudományt sem fogadja, el. ha ez a 
nemzet romlására szolgálhatna: 161-ben kiűzi a könnyelmű életre vezérlő 
görög bölcseket. De midőn az idők folyása megérteti vele; hogy művelt
ség nélkül nem állhatja ki a nemes versenyt görög szomszédjával, meg- 
irígyli görög testvérének szellemi nagyságát, Athénbe küldi fiait és az 
öreg Gato vén korában kezdi a tőle annyira utált és gyűlölt nép nyelvét 
tanulni. Kevés időbe telik s műveltség tekintetében is megállja helyét ; 
Ciceróban már a legszebb harmóniában tárul elénk a római és görög 
műveltség. Látszik, hogy csak eredetében görög e műveltség, de tiszta 
római a gyakorlati életre vonatkoztatva (Y. ö. Willmann : Didaktik, 
1882,1, 12. §.). A hiú tudákosságot mindvégig megvetette; Eóma fia 
mindig komoly oldaláról fogta fel az életet. A görög szellemes és ábrán
dos természetű, elmélyed eszményi bölcseletében, a boldogság zavartalan 
élvezete jobbjainak czélja — vége ; a római ielkülete a puritán egyszerűség, 
szinte prózaian élelmes, a tudományt és művészetet méltatlannak (leviora 
studia) tartja a komoly férfiúhoz, az otium Graecum ösmeretlen volt 
előtte ; érzi világtörténeti missióját, gyakorlati felfogásánál csak történeti 
érzéke nagyobb. Kegyelettel csügg ősei emlékeinek nagyságán, a hagyo
mánynyal, ősei intézményeivel nem mer szakítani. A római polgár szabad 
idejében szántott ; egyébiránt politikus fej, ki a fórumon intézi ügyeit, 
vagy a harezban mutatja ki erejét és czéljait. Eóma az egyéniség meg
teremtője, a mennyiben az egyént mint polgárt érvényre emelte és kü
lönös, hogy görög és nem inkább római mondta, hogy az ember politikai 
állat, Çwov - oá'T'xóo. (Csengeri, Catullus. 6. К. 105 sz.). Politikai jogainak 
gyakorlása a fórumon, a curiában és comitimnon történt. Ez a két hely 
volt az államférfiúi erények nevelőintézete ; a forum volt általában Eóma 
életének lüktetője. Ide vonzotta és utalta a rómait minden : nemzeti 
érzésük, tehetségük, köztársasági intézményeik, a felösmert világuralomra 
való törekvésük, szóval nyilvános életük minden mozzanata. Ezért oly
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fontos ft forum a római nevelésben is. A fari posse, az ékesszólásban való 
járatosság legszebb ajánlólevél a római életben. A forum története egy a 
római nagyság és hanyatlás történetével, mert itt beszélték meg az állami 
élet minden eseményét és nyilvánításait, itt határoztak a béke és háború 
felöl a büszke és nemes senatorok, kiket Pyrrhus követei istenek gyüle
kezetének mondottak. A római köztársaság itt élte le legszebb és legfénye
sebb napjait. A beszéd hatalmát Görögország után Kóma ismerte fel 
először; a római katonának nem Tyrtaios-dal, hanem commando kellett, 
s a nép, mely határozni kívánt, elvárta, hogy az ügyről részletesen érte
sítsék, az igazságról meggyőzzék. Kómában, épen mint Athénben, «min
den a néptől függött, s a nép a beszédtől» (Fénelon); a beszéd nagy 
hatalom volt békében, háborúban egyaránt. Platon a szónoklatot a lélek 
vezetésének mondotta, mely beszéd által történik (réyvrj ipoyayioyia rtg 
did XóywM Phai dr. p. 261.), Quintilianus pedig azt mondja: «oratio, qua 
nihil præstantius homini dédit providentia». (L, 10, 17.)

(Folytatása köv.)
B ih a r i F. I mmánuel.

FEANCZIA TAN Л KJ ELÖLT J ETNK FIGYELMÉBE.

Már több ízben volt alkalmunk az itteni egyetemek újonnan nyert 
autonómiájával járó új gradusokról szólni. A lefolyt tanévben majdnem 
mind a 16 franczia egyetem azon volt, hogy az állami vizsgálatok mel
lett, melyek nem változtak, úgy a francziák, mint az idegenek számára 
oly diplomákat léptessenek életbe, melyek azt bizonyítják, hogy az illető 
egyes tudományos vizsgálatoknak eleget tett, a nélkül, hogy ezek alapján 
az államtól fizetéssel járó alkalmazást kérhetne.

Az idegen tanulók száma a párisi bölcsészeti karon eléggé nagy. 
A Faculté des sciences több rendbeli diplomát bocsát rendelkezésökre, 
de a Faculté des Lettres eddig csakis a doctoratust nyújtja, mely a doc
torat és lettres-tői ugyan lényegesen különbözik, valamivel egyszerűbb 
is, de még mindig egy nagyobb nyomtatott munka benyújtásával jár. 
Eddig csak ketten jelentkeztek e gradus elnyerésére.

Ezen tudományos czíin mellé ugyancsak a Faculté des Lettros 
minap egy új gradust léptetett életbe, mely főleg praktikus jellegénél 
fogva arra van hivatva, hogy a külföldön franczia nyelvet és irodalmat 
tanító férfiak elnyerhessék és a mely, véleményünk szerint, a legjobb 
biztosíték volna, hogy az illető nemcsak tudományosan képzett ember, 
de gyakorlatilag is képes a franczia nyelvet tanítani. Ki ne érezné, hogy 
» modern nyelvi tanításban a tudomány még nem elegendő s hogy a
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józan ész is követeli a jó kiejtést, egyszóval a praktikus ismereteket. 
A magyar nyelvű franczia tanárjelöltek, kik most már a minisztérium 
üdvös intézkedése folytán sűrűbben érkeznek a Sorbonne-ra, e gradus 
elnyerése által a közoktatásügyi kormánynak oly garancziát nyújtanának, 
mely nekik a többi, csakis Budapesten és Kolozsvárott vizsgázott jelöltek 
felett, némi előnyt adhatna.

Minthogy e decretum különösen a külföldet érdekli, a franczia 
hivatalos lapból egész terjedelmében közöljük.

Abt. 1er. Il est institué près la Faculté des lettres de l’Université 
de Paris un certificat d’études françaises.

Акт. 2. L’examen du dit certificat comprend des épreuves écrites 
et des épreuves orales.

§. 1er. Épreuves écrites.
Les épreuves écrites comportent :
1° La mise en fançais d’un passage tiré d’un auteur étranger,, 

allemand, anglais, russe, . . . suivant la nationalité du candidat.
Les langues admises sont celles qui sont enseignées officiellement 

à la Faculté ou dans les établissements publics d’enseignement supé
rieur de Paris. Le dictionnaire est autorisé.

Cette première épreuve est éliminatoire.
2° Le résumé par écrit d’une lecture d’un quart d’heure ou d’uno 

leçon faite devant le candidat.

§ 2. Epreuves orales.
Les épreuves orales comportent :
1° Des interrogations sur trois cours suivis à la Faculté, dont deux 

air moins dévront être relative à l’historié et à la géographie de la 
France et à la littérature ou à la philosophie française. Le troisième 
cours reste au choix du candidat.

La scolarité est exigée pour trois cours, mais les interrogations 
pourront ne porter que sur un ou deux des cours suivis par le can
didat.

2“ Une explication avec commentaire en français d’un des textes 
du programme de la licence ès lettres.

Акт. 3. Nul ne sera admis a subir l’examen s’il n’est étranger et 
s’il n’a été régulièrement immatriculé à la Faculté pendant deux 
semestres.

Акт. 4. Le jury sera composé de trois membres.
Az idegen nyelvek közt, melyeket e rendelet értelmében a jelölt 

választhat, a magyar egyelőre ugyan nem szerepel, de minthogy a 
magyar hallgatók vagy tanárok rendesen eléggé jól értik a németet, ezt
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a nyelvet választhatnák a fordítás czéijából. Hisz a középkori magyar 
ifjak is, kik Párisba jöttek, a Natio Allemannica-hoz tartoztak, s azért 
mégis jó hazafiak voltak. Különben lehetséges, hogy a bölcsészeti kar 
az illető kérelmére egy magyar szöveg választását is engedélyezné.

Paris. '  Kont I gnácz.

H J3

A JÁTÉK DÉLUTÁN ( )KRÜ 1

Játékdélutánoknak nevezzük azt a harmadik tornaórát, mely lehe
tőleg délután tartandó és tisztán játékra fordítandó. Mert lényegében ez 
lesz a játékdélután. Délután a tornatanárnak, de csak óraszámra mért 
játék a fiuknak. Nem is lesz, nem is lehet máskép, míg ez a munka tisz
tán a tornatanárok vállaira nehezedik. Hogy máskép legyen, arra szük
séges, hogy bővében legyünk a nagy játékterületeknek és bővében az 
olyan tanároknak, kik fanatikus gyermekbarátok és fanatikus hazafiak. 
De mindkettőnek nemcsak hogy bővében nem, de határozottan szűki- 
ben vagyunk. A szabiid területeket a municipiumok szegénysége, a két
rendbeli fanatizmust, — a mely az idealizmus legerősebb foka, — a saját 
szegénységünk (t. i. a tanároké) irtotta. A ki gondolkozik a dolgok 
állása felett, megtalálja ez állítások igazságát.

Mindazáltal ilyen formában sem kicsinylendő vívmány a játék
délután. Hatalmas tényezője lesz így is az észszerű ember-képzésnek. És 
nem kicsinylondő az áldozat sem, melyet ez alkalommal az iskolafen- 
tartóknak legelői az államnak hozniok kell. 1600-nál több osztály, 
mintegy 60,000 tanuló, — a lehető csoportosítás eszközlése mellett is — 
mintegy 30,000 frt évi költségtöbbletet fog jelenteni, ha a testi nevelés 
eme hatalmas eszköze teljes egészében be fog illeszkedni órarendünkbe, 
nem számítva az el nem kerülhető és valószínűleg nem csupán szép szó
val ejthető terület-szerzéseket.

A propos terület. Sokan vannak, akad köztük számba veendő szak
ember is, kik a játékdélutánok életbe léptetésének feltételéül, sőt mond
hatni egyetlen feltételéül a játéktért mondják. Én is a legszorosabb 
összefüggést találom játéktér és játékdélután között, de bizonyos érte
lemben fordított összefüggést. Meggyőződésem az, hogy nem a játéktér 
fogja a játékdélutánokat meghozni, hanem az elrendelt játékdélután a 
játéktereket. Képzeljék el, hol volnánk, ha mielőtt kimondják a kötelező 
iskoláztatást, megvárták volna, míg valamennyi községnek megvan a 
maga iskolája. Még ma sem lehetne törvénybe iktatni a kötelező iskoláz
tatást, és sokkal de nagyon sokkal kevesebb iskolánk volna, mint a 
mennyi van. Hol játszszanak hát a kötelező játékdélutánokon ? — kér-

M agyar Pit-dagogia. IX. 3. VA
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dezhetik. Felelet : ha máshol nem hát egyelőre ott, a hol eddig játszottak. 
S hogy nem ok nélkül felelek így, hivatkozom a következő adatokra : * 
Máraz 1897—98, iskolai évben, tehát három évvel ezelőtt 189 közép- 
iskola közül 157-nek volt kisebb-nagyobh nyári tornahelye vagy azt 
pótolni képes udvara, s 99-nek akad azonkivül játéknak való nagyobb 
helye is. Azóta számuk bizonyára megnövekedett. Hogy e játékhelyek 
nem tökéletesek és nagyszámban szűkecskék, az bizonyos, de itt csu
pán azt kivántam feltüntetni, hogy a játékdélutánokat halogatás nélkül 
meg lehet kezdeni s hogy okos dolog volt a minisztériumtól be nem várni 
a játéktereknek teljes számban való kimutatását, mielőtt a játékdélutá
nokat elrendeli. Még számításnak is okos számítás. A városi municipi- 
umok urai úgy7 fognak tenni, mint a fölösleges kiadásoktól irtózó család
apák. Fölteszik magukban, hogy lakásukat semmi kép sem nagyobbítják, 
de mire a gyermekek felnőnek s úgyszólván a falakba ütköznek, a társa
dalmi vonatkozások pedig megnőnek, végre mégis ráfanyalodnak a lakás- 
nagyobbításra. Éreztetni kell a városok uraival gyermekeik utján a szűk 
és tökéletlen viszonyok kényelmetlenségeit, hogy a «legelő» s «vásártér»- 
féle játékhelyeket mihamarabb igazi játékterek váltsák fel. Bizonyos az 
is, hogy tetemes számú középiskolának egyáltalán nem akadt játszóhelye, 
de kérdem : igazán kerestek azok ? Erős szándékkal megtalálj tk azt a 
foltot, a melyen a métások felállhatnak, vagy a labdán rúgni lehet 
egyet. Nem szeretném, ha félre értenének. Kis játéktereken a játék is 
elnyomorodik. A játék nem fejlődőképes, a játszók nem alakíthatják faji 
jellegök szerint, s így a játékok nemzeti karaktert nem ölthetnek : más
részt azokat a nagy, hogy úgy mondjam «angol» tulajdonságokat, me
lyek inkább a lélek, mint a test rugékonyságára és energiájára vonatkoz
nak, valóságos játék-kultusz nélkül elérni nem lehet. Játék-kultusz pedig 
csak nagy tereken űzhető. De hogy ezekre a nagy és jó terekre miha
marabb szert tehessünk, szükséges halogatás nélkül a természetes fejlő
dés útjának kiindulási pontjára lépni s a megadott viszonyok között is, 
mindenütt a játékdélutánokat foganatba venni.

Tompa buzdítását alkalmazom :

«Dalotokra könnyebben derül fény,
Hamarabb kihajt a holt berek ;

Fiaim, csak énekeljetek!»

Tudvalevőleg a költő e sorai írásakor próféta volt. Fiúk csak ját
szatok, a ti játékotok elhozza majd a várva-várt játéktereket.

* Kemény-Kovács : A testi nevelés állapota a magyarországi közép
iskolákban. 1897—98.
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Egy másik szintén tisztázást kívánó kérdés az, mennyiben lehet 
a játék kény szert a játékszabadsággal szembeállítani. Látszólag jogos a 
kérdés, de tényleg csak jelszók csillogtatása. Általában jelszók dolgában 
ez idő szerint nagyon termékeny a testi nevelés ügye. Felületesek kita
lálják, közömbösök és lelkileg fáradtak elfogadják s könnyű megjegyez
hetőségük biztosítja részükre a gyors és általános elterjedést. Pedig mily 
örömmel fogadtuk ezelőtt azok érdeklődését, a kik a nevelésügy más te
rületeit művelik, ha a mi területünkre jöttek. Nekünk ez a terület 
nagyon jelentőségesnek látszik, s most már megkivánhatnók, hogy 
előbb a felületességet vetkőzzék le, mielőtt arra rálépnek. Most a jelszók 
utján milyen visszaélés a fogalmakkal ! Játék-kényszer ! — úgymond
ják kényszeríteni a játékra ! Hisz ez erőszak a természeten, ez badar
ság. Ez oly szembeötlő hamisítása a fogalomnak, hogy igazán csoda, 
miszerint eddig le nem leplezték. Ok t. i. úgy értelmezik, hogy a gyer
meket fogják kényszeríteni a játékra, s nem úgy, hogy a szülőt fog
ják kényszeríteni, miszerint egyszer egy héten délután ne fogja otthon 
gyermekét, sem tánezra, sem zenére, sem nyelvekre, ne is féltse, ha
nem küldje el a játékórákra. Pedig csakis ez a természetes értelme. 
Másnemű értelme nincs is. Gyermeket kényszeríteni a futkosásra, 
ifjút labdaverésre ! Ennek annyi értelme van, mint szabad mada
rat kényszeríteni, hogy repüljön, csikót, hogy szaladgáljon. Hogy a 
játékszabadságnak sem az az értelme, hogy a ki akar, játszik, a ki nem 
akar nem játszik, hanem az, hogy a fiú ne előirt, hanem kedve szerint 
választott játékot játszhasson, ez a mondottak után világos.

Milyen konczessziókat lehet a játékszabadságnak tenni, ez a mód
szer egy kisebbszerü és egyszerű kérdése, melynek fejtegetése nem ide 
tartozik. Az értelmében helyreállított játékkény szerről is csak annyit, 
hogy nélküle kétséges az a nagy és általános hatású eredmény, melyet a 
játékdélutánoktól várunk.

A gyakorlati kivitel miatt soknak főhet a feje, különösen azok 
közül, a kiknek tisztük uniformist szabni a játékdélutánok szervezetére 
és fő- és alpontokba sorakoztatni mindazon intézkedéseket, melyek a 
játszás mikéntjére, a hol, mikor, kik, hányán, mit, stb. kérdéseire vonat
koznak. S ámbár száz iskolának százféle specziális visszonyai vannak, 
mind az által igen egyszerű a megoldás. Meg kell engedni minden isko
lának, sőt meg kell hagyni nekik, hogy az eddigi prakszist folytassák és 
fejleszszék. Mind annak, a mi a játékkal összefügg lehetőleg szabad fej
lődést kell biztosítani.

Itt pedig a tett megelőzte az igét. Már 1897-ben 111 középiskolán 
torna-órán kívül játszottak. Most pedig már mindenütt van némi szerve 
a játékgyakorlatnak. Emitt önkormányzati alapon játékcsapat szervez
kedett, amott a játék-gyakorlat egy kedvencz délutánhoz, harmadik
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helyen szokásos kiránduláshoz kapcsolódott, negyedik helyen pedig uta
sításban elő nem forduló játékot űznek. Mindezek megtartása, felhaszná
lása és fejlesztése az egyedül helyes kivitel, s végzetes volna a tényle
ges viszonyok talaján nőtt palántákat kigyomlálni s helyöket másokkal 
pótolni. Amazokban több az életképesség ; s azon hatalmas erőforrás be
vezetése után, mely az iskolafentartó gondoskodásában áll, a legszebb 
reményekre jogosítanak.

A középiskolai játék befejezett szervezése után azonban nem sza
bad pontot tenni, hanem kérdőjelet. Vájjon játékdélutánokra csak a 
középiskoláknak lehet igényük, s a többi középfokú iskolának nem ?

A játékdélutánok szervezésére tisztán általános neveléstani, mond
juk egészségügyi, avagy szociális szempontok is voltak befolyással ? Mert 
a második kérdésre kapott felelet meg fog felelni az első kérdésre is.

K ovács R ezső.

IRODALOM.

A  szo cz ia liz in u s is m e r te té s e .  Irta Schön József. (Megjelent a Népneve
lők könyvtára I. évfolyamának 2. füzetében. Ára 50 kr. Kiadja 

.Lampel Róbert.)

Időszerűbb, hasznosabb könyvet a Népnevelők egyesülete alig 
adhatott volna a magyar tanítóság kezébe, mint e mnnkát, mely 83 
lapon okosan és világosan ad elő e fontos kérdésről annyit, a mennyit 
ma arról minden művelt embernek, de főkép a nép szellemi vezetőjének 
tudnia kell.

Nincs kérdés, mely ma mélyebben belevágna a nemzet életébe, 
mint a socialismus ; mégis nincs kérdés, mely felől tájékozatlanabbak 
lennénk. Főkép a néptanító, ki a papon kívül legtöbbet tehet a félre
vezetett nép felvilágosítására ; de csak úgy, ha tisztán lát maga is. Ez 
eddig rá nézve szinte lehetetlen volt ; mert e kérdéssel, melynek külföl
dön egész irodalma van, nálunk eddig alig foglalkozott valaki, legalább 
oly formákban nem, hogy a kérdés lényege, fejlődése és mai mibenléte 
felől a nem czéhbeli közgazda is világos fogalmat szerezhetett volna 
belőle. A socialismus hozzánk észrevétlenül szivárgott be, még pedig 
az a legmérgesebb, s a mi viszonyaink közt legveszedelmesebb fajtájú, 
mely a hazát s a vallást tagadja ; mi a bajt csak akkor vettük észre, 
mikor az már elharapódzott s alsó néprétegeink gondolkozását megméte
lyezte. Az erőszakos kitöréseket az erőszak elfojthatja ; de a gyökeres 
orvoslás sem a kormánybiztosoktól, sem a katonabeszállásolástól nem 
várható ; itt a népet nem legyőzni, hanem meggyőzni kell ; arról, hogy
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az ő jogos követeléseikben az egész társadalom és a törvényhozás és а 
hatóságok támogatására is számíthatnak, holott jogtalan hazafiatlan 
törekvéseikkel maguk alatt vágják a fát és saját maguk és gyermekeik 
ellen is vétkeznek. E meggyőzés munkája főkép a tanítókra vár. Ezért 
üdvözöljük örömmel a fent idézett munkát.

A feladat nem volt könnyű. Leszűrni a roppant anyaghalmazból 
annyit - ma már e kérdésről egész könyvtárt írtak össze philosophiai, 
közgazdasági, politikai és sociologiai szempontból - - a mennyit a laikus 
is megérthet és haszonnal olvashat ; megértetni azokat a politikai és 
gazdasági fejleményeket, melyek e mozgalmat szülték.; tárgyilagosan 
adni elő a túlzók követeléseit s meggyőzni az olvasót a saját felfogása — 
a hazafias szempont, az okos, mérsékelt követelések s a nemzeti éle
tünk fejlődésében nyilvánuló társadalmi politika — helyességéről ; s a 
mellett vonzóvá, érdekessé tenni egy tárgyat, mely ma még leg
többünk előtt úgyszólván idegen: mindez erős próbaköve volt az 
írói tapintatnak; annál nagyobb dicséret illeti a szerzőt, hogy a 
nehézségeken győzedelmeskedett. Minden során meglátszik, hogy 
szeretettel és komolyan foglalkozott tárgyával s hogy igaz meg
győződése az, a mit állít. Ez teszi előadását vonzóvá s ezzel nyeri meg 
olvasóját még akkor is, ha nézetével nem találkozik mindenben. Az a 
nézet lehet a mai társadalmi renddel szemben némileg elfogult, de a 
forrás, a melyből fakad — szerzőnk erős hazafias érzése oly tiszta, 
hogy tisztelettel hajiunk meg előtte. S csak azt kívánhatjuk, vajha 
tanítóink sietnének e munkát megismerve, jobban megérteni a nép 
helyzetét s igazi érdekét, melynek vezetésére hivatva vannak.

A munka beosztása világos és könnyen áttekinthető. Három feje
zetre osztja az egészet ; egyikben a soeialismus keletkezésének okait, 
másikban elterjedését, harmadikban törekvéseit adja elő ; végül egy 
okos, praktikus függelékben a tárgya körébe vágó fontosabb elnevezések 
és fogalmak rövid szemléletes értelmezését adja. Ez igazán életrevaló 
ötlet volt s nagyban hozzájárul a munka megértéséhez s megkedveite- 
téséhez, épúgy, mint a kellmes előadás, a mi népszerűnek szánt műnél 
szintén nem mellékes.

Legszobben megírt, az olvasó lelkét igazán megragadó része az első, 
.melyben történeti alapon vázolja a mai társadalmi és birtokviszonyok 
kifejlődését, а XVI. századtól kezdve, nemcsak hazánkban, hanem egyik
másik nyugati művelt államban is. Megkapó, egy-két erős vonással oda
vetett rajzai ezek az egyes századok közállapotainak s ha mindjárt 
hosszú is ez a rész, de felkölti az olvasó érdeklődését és részvétét az 
elnyomott nép iránt és világos érthető képet ad a múlt sociális bajairól 
* azok okairól, rámutatva egyszersmind azokra a tényezőkre írók,
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fejedelmek, itt-ott a törvényhozás — melyek a humánusabb felfogást 
előkészítették.

Találó és meggyőző, sőt majdnem megdöbbentő az a rész, mely
ben a XIX. század társadalmi átalakulását vázolja és annak okait kifejti. 
Meglepően könnyű, szemléletes modorban értetve meg a gépek roppant 
társadalomátalakító hatását s a szükségletek veszedelmes megnöveke
dését századunkban s ennek kapcsán egyrészt a nagy tőkék felhalmo
zódását, másrészt a proletárság kifejlődését.

«Azonban a legnagyobb társadalmi átalakulást — mondja szer
zőnk — a gépek okozták. Még pedig először azzal, hogy újabb, eddig 
ismeretlen szükségleteket teremtettek ; másodszor azzal, hogy e szük
ségletek kielégítésére minden áron való versenyt támasztottak ; végre 
pedig azzal, hogy e szükségletek kielégítésére időről-időre, vagy min
denkorra oly társadalmi elemet szültek (t. i. a pusztán napszámjára 
utalt proletárságot), a mely ezen újabb renddel meg nem elégedhetett.»

«Először a szükség teremti a gépeket, azután a gépek teremtenek 
újabb szükségleteket. » Ez állítást néhány csattanó példával bizonyítván, 
így folytatja :

«A gyár, a nagyipar versenytalajából nőttek ki a keresetnélkü
liek százezrei, a kiknek sem munkájuk, sem vagyonuk : a proletárok. Ez 
a socialismus főoka. »

«Az élvezeti, kényelmi, ruházati stb. czikkeket a kifejlett közle
kedés nagyon gyorsan terjeszti; azoknak közvetetlen szemlélete föl- 
csigázza a kívánságot ; ez a kívánság kielégítést keres minden áron. 
Hiszen egyenlők és szabadok vagyunk ; a mi másnak szükséglete, 
szükségletem nekem is ; ha más kielégítheti vágyait, ép oly jogon 
kielégíthetem én is...»  íme, a baj gyökere. Most már világosan áll 
előttünk minden előzményével, minden okával együtt, egész félelmes 
terjedelmében ; mert szükségleteink napról-napra nőnek s velük az 
elégedetlenség, mert vágyainkat korlátozni nem tudjuk és nem akarjuk. 
Ez a nagy sociális betegség, mely mindnyájunkat sorvaszt.

Itt áttér a szerző a munkások betegségére, a socialismusra.
Könyve második részében a socialismus elterjedésével foglalkozik, 

részletesen ismertetve annak megalapítóit és előharczosait, főkép Marxot 
és Lassalle-1, kiknek műveit és működését éles birálat tárgyává teszi, 
kimutatva a tanításukban nyilvánuló ellenmondásokat és következet
lenségeket ; vázolja az Internationale működését, sikereit és tévedéseit, 
felbomlásának okait s úgy itt, mint alkalomadtán egyebütt is, hangsú
lyozza azt a körülményt, hogy a sociáldemokraták nemzetellenes tenden- 
tiájukat, melyről nálunk oly hírhedtté lettek, egyebütt sehol nem 
érvényesítették, hanem mindenütt tiszteletben tartották hazájuk érdekeit.

E második rész legfontosabb szakasza a következő, melyet szóról-
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szóra idézünk, mivel a munkásosztálynak a socialismust előidézett, 
megváltozott helyzetét ebben mondja el a szerző megkapó igazsággal.

«Ugyanazon időben (t. i. a nagy forradalom után), mikor minden 
embernek hasonló jogokat ígérnek, a termelés átalakulása feltűnő módon 
megváltoztatja a munkások helyzetét. Míg politikailag az uralkodásig 
emelkedhetnek, gazdaságilag bérmunkásokká sülyednek alá.»

« A múlt század végével a gazdasági viszonyok tökéletesen megvál
toztak. A tőke, mely vég nélkül felhalmozódik, a termelő eszközök ter
melő képességet megtízszerezte ; de ehhez a munkásokat járma alá vetette. 
Azelőtt nem így volt. A munka -— a zárt testületek (t. i. a czéhek) elő
jogai következtében -  valamikor erős tulajdon volt ; ma, mint Marx 
mondja, árúvá lett, melynek olykor vevője sem akad. »

«Hajdan a jobbágy gyermek volt, kivel a hatalom most rosszul, 
majd jobban bánt, de a ki sohasem volt teljesen magára hagyatva ; 
anyagi tehetetlenségével és szűk látókörével sohasem volt kidobva az 
élet viharai közé. Ma a szegény ember, ma a munkás viszonya a társa
dalom többi tagjaihoz egészen más. Ma szabad, önálló, de rá is van 
hagyva a maga csekély erejére és csekély tudására.»

« A középkorban a (fiandriai takács) mester a szövőszéken ül és 
szövi a szövetet, míg körülötte a gyermekek a rokkát előkészítik és az 
asszony fon ; tehát úgyszólván az egész munka a házi tűzhely körül 
megy végbe. A mester maga is dolgozott, családja segített neki s talán 
még egy-két más egyén : az üzlethez csak kevés tőke kellett. A czéhek 
jogai okozhattak elégületlenséget, de az sohasem fajulhatott osztályellen
tétté, mivel a munkaadó s a munkás egyazon osztályhoz tartozott. Ma 
a helyzet egészen más. A gyári munkás gondolkodás nélkül való izom
munkát végez ; ő mélyebbre sülyedt, mint a régibb segéd, az üzletve
zető pedig magasabban áll, mint az egykori kézművesmester.»

ízelítőül elég ennyi. Ebből is láthatni, hogy a szerző velejébe 
hatolt a dolognak s felismerte azokat az erkölcsi tényezőket is, melyek 
a munkást mai színvonalára sülyesztették és a sorsával való elégedet
lenségének napról-napra megújuló forrásai.

Ezzel áttérhetünk a harmadik szakaszra. Ebben a szerző — vall
juk meg : némi részrehajlással — a socialisták törekvéseit állítja pelen- 
gérre. Mert annyi tény, hogy a politikai egyenjogúság mellett is (mely 
egyébiránt részben szintén csak névleges ma is) a nagy tőke, (mely lénye
gében ép oly kevéssé hazafias és nemzeties, mint akár maga az Inter
nationale) szinte elviselhetetlenül zsarnokoskodik ma is a kisiparon és a 
munkáson. Ezek oly tények, melyeknek ismerése és elismerése az okos 
népnevelőre nézve nem veszedelmes, sőt szükséges ; mert csakis tisz
tán látva a helyzetet, lehet mindenik lépése biztos annak javítására. 
Szerzőnk a munkásnak e zsarnokoskodás ellen való önvédelmi harczát
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nem méltányolja eléggé s annak egyetlen hathatós fegyverét, a strike-ot, 
feltétlenül elitéli. Ez lehet okosság, mikor magával a strike-oló mun
kással áll szemben, a kit csillapítni akar ; de nem okosság akkor, mikor 
tanítótársait akarja egy nehéz, bonyolult kérdés mibenlétéről felvilágo
sítani. Az igazságtól megijedni sohasem kell ; legkevésbbé annak, a ki 
gyógyítani akar. Magunkat áltatva, a gyógyítás sikerét koczkáztatjuk. 
S teljes igazságot kell szolgáltatni mindkét félnek. Ép ily jóhiszemű 
elfogultság nyilvánul abban is, mikor a nyolcz órai munkaidó' ellen 
kikéi. Érvelése nem győz meg. A nyolcz órai munkaidőt nem a mezei, 
hanem a gyári munkások gondolták ki ; a hol — a füledt, egészséget 
rontó, zárt levegőben — a napi nyolcz órai munka az erős és jól táplált 
szervezetnek is teljesen elég ; az arató hordáskor úgy se fog napszállat 
előtt a munkából kiállani, mert hisz az eső az ő aratórészét is ép úgy 
fenyegeti, mint gazdájáét. Egyébiránt ez oly kérdés, mely fölött a mű
velt nemzetek humánus gondolkozói és hygiénikusai — a nyolcz óra 
mellett foglalva állást — rég napirendre tértek.

De hadd beszéljen szerzőnk, ki először a Marxtól kitűzött czélo- 
kat ismerteti, kimutatva az így contemplált collectivismus lehetetlen
ségét ; azután Wehberg humánus socialista programmját adja elő, mely
nek éle az előjogok, a korlátlan földtulajdon s a munkaerő kizsákmányo
lása ellen irányul ; s míg e három irányban a legradikálisabb követelé
sekkel lép fel, egyéb kívánságaiban majd meglepő józanságot, majd 
gyermekes naivságot tanúsít.

Szerzőnk itt egy parázs polémiát rögtönöz a polémia kedvéért, 
következetlenséggel vádolva Wehberget, mivel az emberek számára nem 
egyenlőséget, csak egyenlő jogot követel ; mintha egyebet követelni 
lehetne ! És ráolvassa a mai betű szerinti jogegyenlőséget, feledve azt, 
hogy a gyakorlat az elméletnek mennyire ellentmond.*

Azután az erfurti programmot igyekszik — több-kevesebb siker
rel, de mindig meggyőződése erejével — pontról-pontra czáfolni, rámu
tatva a modern törvényhozás és a modern társadalom szabadelvű és hu
mánus irányára, kár, hogy ezt csak általánosságban tette.

«A gyülekezési jog, a sajtó szabad; a képviselő-választás joga 
többé nem születési jog s hova-tovább szélesebb rétegekre terjed ki ; a. 
néppel közvetlenül érintkező hatóság jórészt az önkormányzat kezé
ben van ; az igazságszolgáltatásnak gyorsabbá és olcsóbbá tételére 
napról-napra többféle intézkedés történik ; az esküdtszékek hatáskörét - 
a nép hatását az igazságszolgáltatásban — mindinkább kiszélesítik ; a 
nép nevelésére, a kötelező, az ingyenes, az olcsó iskolázásra napról-

* Csak a tandíjhátrálék miatt a középiskolából kizárt tanulókra 
gondoljunk.
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napra több gondot és anyagi erőt fordítanak ; a munkást védő törvényes 
intézkedések mennyisége és hatása a mívelt nyugati iparállamokban 
napról-napra emelkedik és ez irányban nálunk is üdvös tevékenység 
kezdődik.» S így tovább.

Itt nem ártott volna az illető törvényeket egyenként is felsorolni. 
A socialists parasztot meggyőzni akaró tanító annak jó hasznát vette 
volna. Szintúgy nem ártott volna a parasztsocialismusra is részleteseb
ben kitérni ; holott nálunk, faluhelytt, a bajnak éj) ez a faja harapód
zott el leginkább.

De mindezek csekély hiányok ; ép úgy nem kívánhat ily dió
héjba szorított munkától eredetiséget sem senki ; a szerző derék mun
kát végzett azzal is, ha forrásmunkáit gondosan áttanulmányozta s tár
gyát úgy tudta csoportosítani, hogy arról olvasója tiszta fogalmat 
szerezzen. Schön József többet tett ennél : vonzóvá, érdekessé tudta 
tenni ; ezt az elvont, nehéz tárgyat közelébb hozta lelkűnkhöz ; a ma
gyar tanító, ki könyvét elolvassa, bizonynyal fog foglalkozni e nehéz 
kérdéssel. Ezzel tett az ügynek megbecsülhetetlen szolgálatot s ezért 
szolgált rá mindnyájunk elismerésére.

Befejezésül idézzük szerzőnk néhány sorát, mely felfogását leg
hívebben fejezi ki :

«Ki tagadná, hogy sociális bajok vannak ? Vannak nálunk, 
vannak mindenütt és voltak is minden időben. A sociális bajok enyhí
tése mindnyájunknak emberi és hazafiúi kötelessége. A népnek álta
lános jólléte azonban nagy probléma, melyet megfejtenie még senkinek 
sem sikerült. Keressük az útakat, módokat és eszközöket, de ne higy- 
jünk annak, a ki fennen hirdeti, hogy ő már megtalálta az egyedül 
üdvözítő eszközt. Az ilyen magát is megcsalja, másokat meg bizonyosan 
megcsal.» «Azon igyekezzünk — úgy végzi -  hogy emberszeretet lakoz
zék köztünk és tettekben nyilvánuljon, hogy senki se érezze magát a 
társadalomhan elhagyatottnak.» Mi azt liiszszük, ez az az ír, mely a tár
sadalom betegségét meg fogja gyógyítani. G. S.

/
О-kori Lexikon. A vallás- és közoktatásügyi miniszter és a M. T. Aka

démia támogatásával szerkeszti Pccz Vilmos dr. Budapest, 1900, Frank
lin -Társulat. Első füzet : Abacus—Atjer publions. Ara I kor.

Jelentékeny irodalmi és tanügyi esemény gyanánt üdvözöljük az 
< ókori Lexikon első füzetének megjelenését. Megint csökken egygyel 
azon hézagok száma, a melyeknek hatása határozottan érezhető volt a 
tanítás eredményében. A gymnasiumi tanítás törzse, tehát művolt osz
tályunk műveltségének alapvetője a classikus nyelvek és irodalmak. Azt
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a nagy alaki képző erőt, mely ezen tanulmányokban van, csak úgy lehet 
intensive értékesíteni, hogy ha a tanulmányok tartalmi része kellően 
meg tudja ragadni a tanuló érdeklődését ; másfelől ez a tartalmi rész 
magában véve is lényeges alkotó részét teszi az általános műveltségnek. 
A leczke közben vagy a magyarázatos kiadások jegyzeteiben kapott töre
dékes részletek nagyon kevés tanuló lelkében tevődhettek össze egy 
annyira élénk képpé, a mely az1 erősebb érdeklődést fölébreszthesse. És 
a melyikben fölébredt is az érdeklődés, nem volt módjában, hogy azt 
kielégíthesse, hacsak német tájékoztató művekhez nem folyamodott, a 
mit pedig kevesen tehettek meg. Közműveltségünk alapvető tanulmánya 
iránt a tárgyi érdeklődés erősítését s ezzel a maradandó hatás elősegí
tését várjuk és reméljük irodalmunk ez új termékétől, mely czélúl tűzte 
maga elé : «hogy a tanárok és tanárjelöltek, továbbá a középiskolák felső 
osztályainak tanulói és végűi a müveit nagy közönség azon része szá
mára, mely az irodalom nemesebb alkotásai iránt érdeklődik, az ó-korra 
vonatkozó összes ismereteknek a tudomány legújabb vívmányai alapján 
úgy szövegileg, mint ábrák tekintetében lehetőleg kikerekített kézi köny
vét nyújtsa és az ó-kor egész szellemi életének : irodalmának, történeté
nek, philosophiájának, művészetének, állami, jogi, hadi, vallási, és ma
gánrégiségeinek ismeretét közvetítse».

A Budapesti Philologiai Társaság már megalakulása — tehát egy 
negyedszázad óta érleli ezen mű tervét. A ki tudja, hogy milyenek vol
tak irodalmi viszonyaink még a közelmúltban is, az nem fog csudálkozni, 
hogy a kivitel olyan későre követte a tervelést. A közbeeső idő azonban 
magára a műre nézve sem veszett kárba. Ez alatt, részben épen a Phil. 
Társaság hatása alatt és annak körében a classikns kor ismerőinek egy 
olyan gárdája alakult ki, mely szellemi tekintetben teljes biztosítékot 
nyújt, hogy ama fent körülírt czélnak a munka meg fog felelni. Ot évvel 
ezelőtt a közoktatásügyi kormány is magáévá tette az eszmét, míg a 
Magyar Tudományos Akadémia késznek nyilatkozott a vállalatot a maga 
részéről is anyagilag támogatni. — Ezzel a mű a megvalósulás stádiumáig 
jutott s a kormány a Phil. Társ. ajánlatára Pecz Vilmos dr. egyetemi 
tanárt bízta meg a szerkesztéssel, a ki megnyerte munkatársakul a clas- 
sica philologia legkiválóbb hazai művelőit, a kik specialis tanulmányaik 
szerint osztották föl a munkát maguk között.

A könyv jelentőségét emeli s e tekintetben külföldi művek által 
pótolhatatlanná teszi az, hogy világirodalmi színvonala mellett rámutat 
mindenütt az antik világnak a magyar szellemre kifejtett hatására, iro
dalmi útmutatásaiban a kiváló külföldi irodalmi alkotások mellett föl
sorolja a régibb és újabb magyar szakirodalom termékeit is, és a régiségek 
között az eddig földerített hungarieumokat összegyűjtve ismerteti. Mind
ezek igy összegyűjtve és rendezve e könyvben lesznek először.

202
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lllustratiók tekintetében sokkal gazdagabb lesz, mint a hasonló 
külföldi művek. Mindaz, a mi képes magyarázatra szorul, az antik em
lékek hiteles és művészi szempontból is kifogástalan reproductiójában 
lesz feltüntetve.

Az Ó kori Lexikon körülbelül 30 35 négyíves, gazdagon illusztrált
füzetben fog megjelenni. Egy-egy füzet (nagy 8", két hasábos), ára 1 ko
rona. A füzetek havonként jönnek, a nyári vakáczió kivételével. Az 1 -ső 
füzet Abacus — Ager publions közötti czímszókat tartalmazza ; a Franklin - 
Társulat megszokott szép kiállításában jelent meg.

A Pliilologiai Társaság e művel hatalmas lépést tesz a classikus 
ismereteknek minél szélesebb körökben való elterjesztéséhez. Kívánatos 
volna, hogy a Pædagogiai Társaság egy hasonló művel hasonló szolgá
latot tegyen a pædagogiai ismereteknek. Addig is irigyeljük a philologu- 
sokat és örvendünk a magyar irodalom ezen gazdagodásán. A nagy je
lentőségű vállalatnak behatóbb tárgyalását és bírálatát későbbre halaszt
unk, mikor majd legalább 4 -5 füzet alapján teljesen indokolt ítéletet 
mondhatunk Pecz Vilmosnak és társainak fáradozásáról.

Schmidt J ózsef.

O öröj; prózai szem elvények  H erod otos, X enophon  és P la tón
irata ib ó l. A gym nasium  felsőbb osztályai szám ára szerkesztette, be
vezetéssel és jegyzetekkel ellátta  Geréb József, Budapest. Eggenberger.

Középiskolai görög nyelvi tanításunknak kétséges jövője mellett is 
erősen az ion epikus irány felé hajló korszakában az eredetiség érdemé
ből is kijut Geréb legújabb könyvének.

Herodotos jeles fordítója prózai szemelvényeket dolgozott fel a 
gymnasiumi görög nyelvtanítás czéljaira.

Hogy szerzőnk is fontosságot tulajdonít a görög nyelvi tanításban 
a görög prózának, mutatja könyvének előszava, hol kimondja, hogy «gym
nasiumi görög nyelvtanításunk szűkre szabott ideje miatt Homeros mel
lett aránylag kevés figyelmet fordíthatunk a prózai műremekek tárgya
lására».

A tantervben kijelölt görög prózaírókra terjeszkedvén ki, Geréb 
szemelvényeket nyújt Herodotos, Xenophon és Platon műveiből.

A történeti érzék fejlesztését akarja elősegíteni szerzőnk azon el
járásával, hogy könyvében Herodotost Xenophon előtt mutatja be, hogy 
a tanulók «külsőleg is lássák, hogy az ion próza hamarább fejlődött ki, 
mint az attikai».

A szemelvényeket terjedelmes bevezetés előzi meg.
E bevezetésnek különösen azon része, hol a szerző a logographu-
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sok ismertetése mellett Herodotossal bővebben foglalkozik, a történeti 
stílusnak azon faját tünteti fel, mely hivatva van első sorban a serdültebb 
ifjúságnak élvezetes olvasmányt nyújtani..

Látszik a bevezetés ezen részéből, hogy szerzőnk szeretettel 
írta meg.

Az iskolai tárgyalásra szánt darabok kiválasztásában egészben véve 
helyes elvek vezették Gerébet.

Az ismeretlen nyelv megtanulását nagyban elősegítik és megked
veltetek az olyan olvasmányok, melyek irodalmi értékük mellett ismere
tes anyagot adnak.

Ha jól értettük meg a szerző ezen intentióját, csak helyeselnünk 
lehet a Kroisos és Solon (Herod. 1.26., 28—S3.), Sesostris, egyiptomi király 
(Herod. II. 108- 109.), Cheops pyramisa (Herod. II. 124—125.), Poly- 
krates gyűrűje (Herod. III. 39—43.) stb. czímekkel egységekké alakított 
részleteknek a «Szemelvények» közé való felvételét.

De ott is, hol ismeretlen, új anyagot nyújt a szerző, arra törekszik, 
hogy a szemelvények túlságos nehezek ne legyenek.

Míg a Herodotosból kiválasztott darabok sok értékesebbet, újab
bat és érdekesebbet tartalmaznak, mint egyéb prózát tartalmazó chresto- 
mathiáink, addig a Xenophon műveiből kiszemelt részek egészben véve 
a régi iskola anyagát adják.

Szerzőnk ragaszkodott a traditióhoz ott, hol az jónak bizonyult.
Geréb könyvében is találkozunk a Kyropædia I. 2. 2—14. részét 

képező Kyros neveltetéséről szóló darabbal.
Az «Oikonomikos»-ból felvett darabok : «A földmívelés dicsérete» 

(Oecon. V. 1—17.) és «Házastársak kötelességei» (Ocon. VII. 18—25. 
-30—43.), akár el is maradhattak volna.

Becses anyagát képezik a könyvnek a Sokratesre vonatkozó olvas
mányok Xenophon Memorabiliáiból.

És itt nem annyira az anyag kiválasztásában, mint inkább elrende
zésében tüntet fel haladást szerzőnk könyve a régebbi ilyfajta gyűjtemé
nyekkel szemben.

A szöveg hagvományszerü fejezetes felosztásától ugyanis némileg 
eltért itt Geréb, a szöveget kisebb egységekre, melyeket új kikezdés jelez, 
gondolati tartalmuk szerint tagolta s lehetőleg úgy osztotta be őket, hogy 
egy fejezetet 1—2 óra alatt végig lehessen tárgyalni.

A tartalomnak már a fejezetczímekben való ilyfajta jelzését, mint : 
»Sokrates hatása az ifjúságra», «Nemes életczél», «A barátság becse», 
»Munka nem szégyen», « A politikai pálya kellékei», «Műveltség, igazsá
gosság, önismeret», bizonyára a tanár is hálásan veszi.

A Platón műveiből vett darabok Sokrates bűnpörére vonatkoznak, 
üzen anyag — mint tudjuk — a gymnasium VIII. osztályának van fen-
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tartva. Haladottabb nyelvismeretet tételez fel, tartalmi megértése is ne
hezebb. Szerzőnk e platói anyag elrendezésében is ügyesen jár el.

Kiemeljük, hogy a platói dialógus formája egy teljes dialógusban, 
a Kritonban van bemutatva.

Mindössze 35 darabot tartalmaz a könyv, — Herodotosból 17, Xe- 
nophonból 12 és Plafonból 6 részletet — a mi nem mondható kevésnek.

A görög szöveghez a könyv második részében bő magyarázatok 
fűződnek.

A herodotosi szemelvényeket magyarázó jegyzeteket azonkívül a 
herodotosi nyelv főbb sajátságainak alaktani ismertetése előzi meg.

Ezen alaktani rész kidolgozásában helyes mérséklettel járt el Ge- 
réb ; közölt annyit, a mennyi szükséges.

A magyarázó jegyzetek megszerkesztésénél szerzőnk módszere az 
volt, hogy az illető fejezet tartalmának jelzése után «A» betűvel jelölt 
rovat alatt előbb adja a reális magyarázatokat s mindig elkülönítve «B» 
rovat alatt a fordítás elősegítésére szükséges jegyzeteket, mely eljárás, a 
görög szemelvényeknek elvégre mégis csak idegen tárgykörét tekintve, a 
gyakorlott philologue helyes pædagogiai tapintatára vall.

A bonyolultabb, nehezebb szerkezeteket, kifejezéseket a szerző gon
dosan megmagyarázza, taglalja, sokszor le is fordítja, kár, hogy nem 
minden esetben.

Egyik-másik bonyolult szerkezetnek magyarázó bonczolgatása 
helyett tán jobb lett volna mindjárt a fordítást adni.

A commentár egészben véve azt mutatja, hogy Geréb nem tarto
zik azon interpretátorok közé, kik jegyzeteikből épen csak azt hagyják ki, 
a mi magyarázatra szorul.

Geréb commentárja gondos, lelkiismeretes munka eredménye.
Mindent összefoglalva, Geréb ezen legújabb művét melegen ajánl

hatjuk a görög nyelvet tanító tanárok és a görög nyelvvel, irodalommal 
foglalkozók figyelmébe.

A legjobb kiadások után közölt görög szöveg nem a minuscula 
typusok alkalmazásával, hanem a logicus syntaxis követelményei szerint 
van nyomtatva : pont után nagy betű következik, vessző van alkalmazva 
ott, hol annak hiánya könnyen zavarba hozhatná a tanulót.

A könyv kiállítása szép, papírja jó minőségű, a görög szöveg elég 
nagy nyomású, legkevésbbé sem szemrontó.

A munka ára (3 korona), tekintve azt, hogy a könyv három felső 
osztály, a VI., VII. és VIII. osztály anyagát tartalmazza, mérsékeltnek 
mondható.

20Í7
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O skar A lten  burg- : l> ie K u n st «les p sy ch o lo g isch en  B eobachten»,
B erlin, 1898, R euther u. Reichard 76 1., Á ra 1 m k. 60.

A Schiller-Ziehen-féle vállalat harmadik füzetében Altenburg 
gymnasiumi igazgató a fent írt czímmel arról elmélkedik, hogy 
mennyi hibás Ítéletnek, téves értékmeghatározásnak forrása az, ha 
a tanitó nem figyeli meg a maga növendékeinek egyéni sajátos
ságait, ha nincs érzéke a növendékek testi és lelki tulajdonságainak 
megfigyeléséhez. Különösen érdekesen fejtegeti a bevezető részben 
«Szorgalom és figyelem a gyakorlati tanférfiak értékelése szerint» czím
mel, hogy mennyire hibásan Ítéli meg, tisztán a látszat után, némely 
tanító a növendékek szorgalmát és figyelmét s mennyire hibás maga
viseleti és szorgalmi jegyeket vezetnek be azoknak conduitlistájába. 
A legtöbb tévedésnek forrása abban van, hogy a psychologai megfigye
lésbe ethikai szempontok vegyülnek bele, még pedig uralkodólag befolyá
solva a tanító véleményét. «En — mondja Altenburg — már mint fiatal 
tanító sejthettem a belső összefüggést a szorgalom, szellemi elevenség 
és a külső magaviselet között, mert egyszer illető társaim nem csekély 
bámulatára egy aluszékony tanuló magaviseletére azt jegyeztem meg, 
hogy az fájdalom — jó ; s ezt azzal indokoltam, hogy ha az illetőben 
több elevenség volna, ha egyszer egy csínyt is követne el, azt hinném, 
hogy nagyobb fogékonysággal és belsőbb részvéttel követi a tanítást. Ez 
magyarázza azt is, hogy én az ú. n. mintatanulók iránt régtől fogva 
nem személyes, de elméleti előítélettel (ellenszenvvel) viseltetem. Ezek 
azzal nyerik meg némely tanító jóindulatát, hogy sohasem alkalmatla
nok ; a tanító büszkén tekint rájok, mint az ő áldásteljes munkásságának 
látható eredményére, hűségüknek magától értetődő jutalmául fényes 
jövőt jósol nekik és a későbbi vizsgálatok és aztán az élet sokszor nem 
igazolják ezeket a jövendöléseket. Ellenkezőleg nem a legrosszabb tanu
lók azok, kik az iskolában sok bajt okoztak, a kiknek psychologiai 
és ethikai sajátszerűségében az iskolának sokféle ellentállást kellett 
legyőznie.

Valóban Altenburgnak ezen és hasonló figyelmeztetéseit minden 
gyakorlati tanférfiunak meg kellene szívlelni, mikor lépten-nyomon 
tapasztaljuk azt is, hogy sok tanító a gyermeknek legártatlanabb csínjeit, 
pajkosságát is a maga tekintélye ellen intézett merényletnek fogja fel, 
azt malitiának minősíti s bizony megtörténik az is, hogy az ilyennek 
tanulásbeli előmenetelét, szellemi képességeit is hibásan ítéli meg s 
rosszabb calculust ad neki, mint a milyent érdemel.

Igen sok érdekes esetet hoz fel Altenburg a saját tapasztalatából 
a tanulók különböző képességeire nézve és különösen arra, hogy a tanu
lásbeli eredmény nem mindig fokmérője a tanuló szorgalmának. Azon
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szabály alól, hogy a ki tanul, az tud — lépten-nyomon bukkanunk kivé
telekre. Azért legyen a tanító nagyon is óvatos a tanulók képességeire 
vagy teljes tehetség nélkül valóságukra vonatkozó Ítéleteiben. Legyen 
óvatos emlékező, ítélő és figyelő képességeikre nézve is. Például az em
lékezést sok esetben betegség is akadályozhatja mulólag, p. o. lázas beteg
ség etb. Vagy például a figyelemre nézve tapasztalhatjuk, hogy az óra- 
közi nagyobb szünet után — ha például a gyermekek igazi kedvvel és 
hévvel játszottak — a külső rend mellett sem képesek rögtön követni a 
tanítást, időre van szükség, hogy figyelmük ismét oda irányuljon. Alten- 
burg feltárja a gyakorlati iskolai élet rendkívüli gazdagságát, de egy
szersmind szövevényességét is. Hogy a tanulónak az iskolai munkában 
való részvételének mértékét helyesen megállapíthassuk, mélyebben 
utánna kell járnunk az ő specialis individualitása megállapításának. Mily 
rengeteg sok psychologiai problémát és anyagot nyújt az iskolai élet az 
ahhoz értőnek?! De viszont óva int Altenburg attól is, hogy az iskolát 
a tanító az ő psychologiai ismerete gyarapításának eszközéül, vagy kísér
leti laboratóriumnak tekintse. A psychologiai megfigyelés annak a kezé
ben, a ki nem ért hozzá, veszedelmes fegyver. Nincs borzasztóbb az 
olyan tanítónál, a ki minden pillanatban problémákra vadász, azokat 
megállapítani vagy megmagyarázni akarja lépten-nyomon. Hová lesz 
ekkor a tanítás elevensége s a pædagogus oly becses közvetlensége?! 
« Az isten kegyelméből való igazi tanító szeme önkénytelenül is belát a 
mélységbe, a tanuló nem egy hibáján, nem egy rossz tulajdonságán át is 
meglátja a küzködő léleknek Ínségét, melyen segíteni az ő hivatása; — 
annak gyámoltalan darabos szavából és kiérzi a helyes gondolatot ; a 
belső fejlődésnek fájdalmait a nyers dologgal való harczban és a még 
nyersebb énnek fájdalmait épúgy átérzi, mint a hogy megsejti azon 
belső magasztos órákat, mikor a szellem önmaga fölé emelkedik, meg
telik önbizalommal és erejét érvényesíteni akarja, ha csak kifejlődésének 
útját gyámoltalan közbelépéssel el nem. zárják. » Aranyszavak, melyeket 
minden rendű (rendszerű) és rangú pædagogus szivére vehet, hogy őriz
kedjék aztán a végletektől.

Altenburg a növendék jellemében kétféle tulajdonságokat külön
böztet meg ; azokat, melyeket a családból készen hoz magával a növendék 
az iskolába, ezeket ő művének második fejezetében tárgyalja «Psycholo
gische Bestimmtheiten als Mitgift von Landschaft, Gross- und Kleinstadt, 
Haus und Gesellschaft» czímmel ; ezek vagy segítik vagy akadályozzák 
a nevelő munkásságát ; azután azokat a tulajdonságokat, melyeket a 
tanítás és nevelés fejleszt ki a gyermekekben, melyeket ő műve utolsó 
fejezetében tárgyal. Egy közbenső fejezetben aztán azokat a psychologiai 
határozmányokat fejtegeti, melyeket állandó vagy múló testi fogyatko
zások idéznek elő s melyeket a jó szemű pædagogusnak föl kell ismernie.
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Miután az abnormális fejlettségű gyermekek olyan specialis bánásmódot 
igényelnek, a milyet egy nagyobb létszámmal dolgozó nyilvános tanin
tézet nem nyújthat nekik, Altenburg azt ajánlja, hogy különösen az inté
zetbe való felvétel alkalmával kell jól megvizsgálni a növendékeket, még 
pedig az iskolaorvos segítségével, mert a szülők sokszor magok sem bírnak 
tudomással gyermekük kevésbbé feltűnő testi fogyatkozásáról, vagy ha 
tudnak is, szégyenük azt bevallani, sőt esetleg szándékosan el is tagadják. 
Mindezekre nézve igen sok érdekes példát hoz fel Altenburg a saját 
tanítói gyakorlata köréből. Értekezése, mely 76 lapra terjed -— mintegy 
új oldalról gazdagítja a Schiller-Ziehen-féle vállalat tartalmát, mert a 
pædagogiai lélektan gyakorlati kérdéseivel foglalkozik, az iskola belső 
szellemi életével, melyre a mi pædagogiai irodalmunkban oly kevés 
gondot fordítanak. Művében a tudomány színvonalán álló elmélet ölel
kezik a gyakorlati tanférfiú tapasztalatainak gazdagságával s az érde
kesen illustrálja azt a tételt, hogy minden elmélet a gyakorlat kedvéért 
van, nagyrészt abból ered s egészen az a czélja.

Sárospatak. Székelt  G yöbgy.

G ustav H eck e  : S ystem atisch-kritische D arstellung; der P äd a
gog ik  J o h n  L ock es. E in B eitrag zu r G eschich te  der Pädagogik 
und Philosophie. G otha. 1898 Friedr. A ndr. P erthes..

A XVIII. század maga-magát nevezte siècle éclairé nek a kiderülő, 
a ködöt és felhőt eloszlató égtől. Ez az ég az emberi ész, a mi pedig ho
mályba borítja : a balitéletek és hitelvek. A szellemi látóhatárt a raison
nement világosítja meg, az állítólagos sötétség ellen a harcz a bölcselet 
nevében indul meg. A előcsapatokat az angol Sensualismus szolgáltatja, 
melynek patriarchája Locke, «a legbölcsebb angolok egyike» (Lewes). 
Melléje sorakozik az ébresztő raisonnement gárdája. Az angolok ma is 
Locke-ot tartják első neveléstani írójuknak. Igaz ugyan, hogy ajánlata : 
a gentleman képzésében a classikus tanulmányok a gyakorlati isme
retekkel■ szemben szoruljanak háttérbe és lépjen a magánnevelés a 
nyilvános elébe, — a régi latin iskola tekintélyét még hazájában sem 
ingatta meg, de tervei és felvetett eszméi a franczia és német nevelés
tan kifejlődésére nagyon termékenyítőleg hatottak, és nevelésének 
ideálja a gyakorlati angolnak mindig hű képét állítja elénk.

Lecke pædagogiai nézeteinek főforrása : Some thoughts concerning 
education. (1693.) Ennek és a'többi műveinek felkutatásával és bő iro
dalmi készültséggel, nemkülönben nagy tárgyszeretettel írta meg Hecke 
úttörő tanulmányát. Czélja egyrészt Locke neveléstanának rendszeres és 
kritikai előadása, másrészt pedig annak kimutatása, hogy Locke paeda-



IRODALOM.

gogiája eredeti, semmi vonatkozásban vagy függésben nincs sem előzői
vé], sem kora íróival. Neveléstanát egy időben irta Essay-jével, neve
léstudományának háttere s kulcsa egyedül az Essay ismerettani és lélek
tani nézetei (53. 1.) a kortársakat pedig jóformán nem is ismerte.

Mivel még a Rein, Encykl. Handbuch d. Pädagogik IY. köteté
ben (582—596) is azt olvassuk E. v. Sallwürk tollából : «Man möchte 
erwarton, dass der Begründer der neuen Psychologie, deren ganzer 
Inhalt von der Enstehung u. Verarbeitung der Vorstellungen handelt, 
auch seine Pädagogik auf diesen Grund aufbauen würde. Die Gedanken 
über Erziehung erfüllen von solchen Erwartungen nicht» (586. 1.) — 
érdemes a szerző vállalatát legalább főbb vonásokbae megismerni.

Az első rész (4-—33. 1.) Locke paedagogiájáról hű és világos össze
foglalást nyújt. A nevelés Locke szemében általában az a gondolkodás 
és vezetés, melyet a felnőttek adnak a gyermekeknek, hogy testben és 
lélekben egészségesekké válván, a boldogságot elérhessék. (Educat. I.) 
liészletesen szól aztán a testi, értelmi és erkölcsi nevelésről. Az akarat 
nevelése szerinte az értelem ethikai szempontból való művelése, mely az 
erények megszerzésében és az Isten akaratára tekintő cselekvésben nyi
latkozik meg. Az értelem nevelésében a gondolkodás alaki műveltsége a 
fő, megindítója az igazságra való törekvés. Kiemeli aztán a játék és 
tudásvágy fontosságát, melynek lélektani jelleme Locke bölcseletében 
gyökerezik. A reális ismeretek nem pontosak, «a nevelésnek csak kis 
részét teszik ». A nemes ember ily műveltségre tegyen szert és oly isme
retekre, melyeknek a gyakorlati életben hasznát veszi. Nagyon értékesek 
aztán az egyes tárgyak didaktikai értékéről és módszeréről tett meg
jegyzései.

A második rész (34-— 50) fontossága abban rejlik, hogy Locke 
életében, nevelői működésében azon mozzanatokat emeli ki, melyek 
egyenes hatással voltak önállóságának kifejlődésére.

A harmadik rész (50—86) a tulajdonképeni főrésze az egész mun
kának. Kimondván Locke pædagogiâjânak önállóságát, bölcseletéből fejti 
ki alaptanainak gyökérszálait. Ez a legnehezebb, de legsikerültebb rész, 
bár végső következtetéseit kételkedve fogadjuk. Hecke e fejezetben új 
csapáson indul és fejtegetései bölcselettörténeti szempontból is számot
tevők. Szerinte Locke sem nem tisztán empirista vagy sensualista, mint 
a bölcselettörténetek V. Cousintól egészen K. Fischerig hajtogatják, sem 
nem tisztán rationalista vagy intollectualista, mint Th. E. Webb hjszi. 
Bölcseleté igazában e két irány elválaszthatatlan vegyülóke. (53.1.) Csak 
e felfogással lehet Locke gondolatait a nevelésről megérteni. Tagadha
tatlanul szép és hasznos e fejezet, ebből látjuk, hogy nézetei a nevelés
ről a legkülönbözőbb, részben ellenmondó elveken nyugosznak. Érintke
zik hennák ismerettanának empirismusa, vallási rationalismusa, az
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eudaim о п Ismus, et bikájának determinizmusa és intellectualis indeter- 
mivismusa, államtanának constitutionalismusa. Az eszmék egységes 
logikai kifejezésének hiányát Locke sajátságos életviszonyai és gondol
kodásának történeti kifejlődése magyarázza meg ; pædagogiâja formális 
vonatkozásaiban befejezetlen. (86. I.)

Az ötödik rósz (81—125) értékes kritikai megjegyzéseket tartal
maz, melyből megtudjuk, hogy Locke könyve az újkor jellemének első 
képviselője, összekötő kapocs Comenius és a philanthropisták közt. 
A középkori békókból kiszabadult újkori nevelés első törvénykönyve, 
szerzője pedig mint az ész vallásának harezosa és a független philosophia 
apostola méltán neveztetik a modern kor vezető elméjének. A szerző 
szerint nála találjuk az első kísérletet a paedagogiának a lélektanra és 
erkölcstanra való helyezésére. Persze ezt csak akkor mondhatja, ha 
Vives Lajos humanista ez irányú úttörő munkásságát nem veszi tekin
tetbe. B ihari F. I mmánuel.

a )  D ie  g e su n d h e itlic h e  Ü berw achung «1er Schulen . Ein Beitrag
zur Lösung der Schularztfrage, von H ans Suck, ordentlicher L ehrer an 
der Sophienschule zu Berlin. H am burg u n d  Leipzig. Verlag von Leo
pold Voss. 1899.

b )  H yg ien isch e  Schulreform . E in W ort an die Gebildeten aller Stände,
von Professor D r. med. u. phil. H . Griesbach. Megjelent ugyanott.

Az iskola egészségügyével foglalkozik ama két müvecske, melynek 
czímeit a czikk élére állítottuk. Mind a két müvecske nemcsak a szak
férfiaknak szól, hanem minden művelt emberhez fordul.

Az első az iskolaorvosi intézmény reformjával foglalkozik, mely tud
valevőleg épen most nálunk is napirenden van.

Nálunk azonban eddig csak az állami középiskolákban alkalmaztak 
iskolai orvosokat, de ép úgy kívánatos volna ilyeneket — mint ezt tény
leg Német-, Franczia- és Svédország megtette — a népiskolákban is al
kalmazni.

Szerzőnk rövid visszapillantást vet az iskolai orvosi intézmény 
létrejöttének történetére és kimutatja, hogy ez intézményt először az 
1869-ik évben Innsbruckban tartott természettudományi közgyűlésen 
hosták szóba, de legbehatóbban tárgyalták a genfi 1882 évben tartott 
nemzetközi pædagogiai gyűlésen, hol Cohn Ármin, a híres orvos, referá
lása mellett e kérdés fölött igen élénk diskussio fejlődött.

Igen fontos kérdés már most az, mikép végezze az iskolai orvos 
fontos functióit. Tudvalevőleg nálunk a középiskolai orvostól — a csekély 
tiszteletdíjért — olyan sokat követelnek, hogy ha ez mind elvégezné az
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előírt teendőket, minden idejét csak az illető iskolának kellene szen
telnie.

Párisban az illető orvos egyszer látogatja meg az iskolákat, és csak 
ama növendékeket veszi alapos vizsgálat alá, kiket az illető tanító gya
núsnak tart. .

Csehországban és Hollandiában a járásorvos kötelessége hetenként 
az iskolákat megvizsgálni.

Svájczban és Németországban havonként látogat el az iskolaorvos 
és itt körülbelül 4000 növendék áll ellenőrzése alatt. A növendékek ily 
nagy száma mellett könnyen érthető, hogy az ellenőrzés igen bajos. Szer
zőnk véleménye szerint, mivel a most ecsetelt módszer nem mutatkozik 
czélhozvezetőnek, az ellenőrzést az iskolaorvosnak meg kell osztania a 
tanítóval.

E czélból Suck a következő eljárást ajánlja : A tanév elején úgy
nevezett egészségi lajstromok (Gesundheitslisten) létesítendők a néptaní
tók által.

Az ilyen egészségi lajstromok a következő rovatokból állnának ; 
1. Az illető tanuló neve ; 2. testmagassága; 3. általános testi állapotának 
megvizsgálása, mely alkalommal különösen a szem és fül megvizsgálandó ; 
4. az év betegségi esetei (ezt már persze csak az év végén lehet beiktatni).

Hogy pedig a tanítók e táblákat elkészíthessék, arról is kell gon
doskodni, hogy a néptanítók a legelterjedtebb nép-, ragályos vagy fer
tőző betegségek megismerését elsajátítsák. Mellesleg megjegyzem, hogy 
nálunk ez könnyen keresztül is vihető, mert tanítóképző intézeteinkben 
az egészségtan a rendes tantárgyakhoz tartozik.

E mellett szerzőnk azt az eljárást is ajánlja, mely az oláh népisko
lákban divik, t. i. minden osztályban fali abroszok függnek, melyen a 
legelterjedtebb gyermekbetegségek nevei, az inkubatio ideje, a betegség 
szimptomái, és a fertőztetés ideje ki van tüntetve.

Ez előbb említett eljárással az iskolaorvos teendője igen egyszerű- 
síttetik, a mennyiben a tanítótól megállapított egészségi lista alapján az 
iskolaorvos a növendékek egészségére vonatkozó képet már készen fogja 
találni. Az iskolaorvosnak nem lesz más feladata, mint ama növendéke
ket különös figyelemmel kisémi, kiket a tanító, vagy ő maga bizonyos 
okoknál fogva gyanúsnak tart.

Ep úgy az iskola egészségügyével foglalkozik dr. Griesbach müvecs- 
kéje is.*

Szerzőnk kimutatja számos saját praxisából merített példa alapján, 
hogy az idegesség számos faja, mint ideges főfájás, a homlokban érzett

* Időközbon m egjelen t magyar fordításban is. L. a B eküldött K öny
vek jegyzékét.

14*
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nyomás, szédülés, fülzúgás, a szemhéj rezgése, neurasthenia, hyperidro- 
sÍ8 (az izzadás nagy bősége) a tanulók túlterheltségére vezethető vissza. 
Különösen a gymnasium ellen fordul, melynek egyoldalú tanításmódja 
hozza létre a tanulók kimerültségét. Azért szerző híve a Németországban 
már annyira népszerűvé vált reálgymnásiumoknak, mert ő úgy van meg
győződve, hogy a régi nyelvek a gyógyászat, természettudományok, tech
nika és világközlekedés nagy lendületéhez semmivel sem járultak, és 
ezért Griesbach a túlterhelés okát főleg a gymnásiumokban keresi, mert 
ezen intézetekben nincs meg ama változás, mely a régi nyelvek okozta 
túlterheltségtől megmentené a tanulókat.

Szerzőnk nagy barátja a kizárólagos délelőtti egyhuzamban való ta
nításnak,*' de különösen az ellen kel ki, hogy a tornaórát két rendes 
tanítási óra közé ékeljék.

Griesbach több rendbeli roformtervet ajánl, melyek közül azonban 
nem mindannyi helyeselhető és keresztülvihető. tj.

V á la sz  Vángrel J e n ő  és S eem ayer V illibald  u rak n ak  a «Nagy
Képes Természetrajz » -ról Íro tt bírálatom  válaszára.

A «Nagy Képes Természetrajz» nem érdemli ugyan meg, hogy e 
folyóirat helyet pazaroljon reá, — de Vángel és Seemayer urak válaszát 
szó nélkül nem hagyhatom.

Válaszukban egyetlen egy szóval sem czáfolták meg állításaimat, 
sőt maguk megerősítették.

Azt állítottam hogy e könyv szégyen, mert egy rossz, ötödrendű 
német könyvnek átdolgozása, lefordítása. S mi a t. átdolgozó, fordító vagy 
nem tudom micsoda minőségű uraknak a válasza : «Azt készségesen el
ismerjük, hogy ez nem a legjelesebb német összefoglaló természetrajzi 
munkák közé tartozik, de ötödrangúságát határozottan tagadjuk.» 
Denique a t. urak saját beismerésük szerint nem jeles munkának átdol
gozását, fordítását kívánták a magyar művelt közönség kezébe adni. Hát 
ez nagyon súlyos önvád. Hogy ez a munka harmadrendü-e, avagy ötöd- 
rendü, az teljesen irreleváns. Nem fűznék több reflexiót hozzá, ha az

* M indenesetre érdekes dolog, hogy egészségi szempontból a ján lja  
egy orvos az egyházam ban való tan ítá s t, holott sokunknak az a nézete, 
hogy 4—5 órai tanítás egy folytában a legidegrontóbb dolog tanu ló ra , ta n í
tóra egyaránt. Ez egyik legfontosabb kérdése az iskolai rend tartásnak  s épen 
azért szükséges volna kom olyan hozzá lá tn i a megoldáshoz s nem  bizni a 
döntést csupán az egyéni ítéletekre, annyival inkább, m ert a kérdés o lyan 
term észetű, hogy kísérletileg is hozzá lehet férni. Szerkesztő.
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urak az ötödrendűség tagadását uem okolnák meg német ismertetésekre, 
bírálatokra való hivatkozással. Noha Matthes könyve igen régi könyv és 
rég jelenhettek meg róla (ki tudja, hogy hol) bírálatok, ismertetések, jó- 
hiszeműleg elfogadom, hogy az urak olvastak róla német ismertetést. De 
hát a német ismertetés után indultak az urak, nem pedig a saját maguk 
tudományos meggyőződése után ? ! .Jobban bíztak a német ismertetés
ben, mint a maguk Ítéletében ? Hogy bíztak, az még liagyján, de hogy az 
alapon s nem a saját tudományos meggyőződésük alapján vállalkoztak a 
magyar művelt közönséget boldogítani - az nagyon súlyos dolog.

Azt írják a t. urak: « Matthes könyve Németországban szépen 
megfelelt czéljának és annak alapján igen elterjedt. Bizonyára nem 
terjedt volna cl, ha nem lenne jó és minden hibája (sic!) mellett használ
ható. » Lám, lám a bizonyításnak, a jóság megokolásának megint milyen 
módja. Megint saját vallomásukkal igazolják, hogy hiányzik bennök a 
magyar lélek, a mely őket arra képesítené, hogy idegen könyvet a ma
gyar művelt közönség számára sikerrel átültethessenek. Hogy pedig mi az 
a magyar lélek hiánya, azt hiába mondom nekik. Hazafiatlanságnak értet
ték, hogy hazafiatlanságot vágtam volna a szemök közé. Sietek kijelen
teni, hogy én Vángel és Seemayer urakat kitűnő hazafiaknak tartom, de 
hogy munkájukban, egyebek tekintetében milyen bizonyítványt állítot
tak ki maguknak, azt bírálatomban elmondottam. A lelkiismeretlen 
munkának egy páratlan esetét Yángel tanár ur ugyancsak a saját beisme
résével konstatálja. Könyvében egyazon lapon (3. lap) egy és ugyanazon 
ábra egyszer Graptolithus folium, másszor Lima proboscidea aláírással 
fordul elő. Vángel tanár úr a tájékozatlanság vádjával szemben azzal vé
dekezik, hogy az eredeti német kiadásban is úgy van, ő Matthesban 
megbízott, így került a magyar kiadásba, Mindenki megítélheti, hogy 
vájjon ez egy tudósnak a védekezése-e ?*

Az általam mindössze egynéhány lapról idézett naivságokról szin
tén azt mondja, hogy mind az eredeti német munkából valók. Vángel úr 
az előszóban azt írja, hogy az állattani rész majdnem egészen új, most 
pedig a felelősséget az eredeti németre hárítja. Mindössze azt konce- 
dálja, hogy pleonasmns, blasphemia vagy anthropomorphizálás csúszott 
tolla alá. Lám, lám a t. urak használnak idegen szót és nem ismerik ér
telmét. Megnyugtatásukra kijelentem, hogy blasphemia vagyis isten- 
káromlás könyvünkben nincsen. Nagy baj is volna, ha lenne, nem 
mdom, - nem ismerem a büntető törvénykönyvet — vájjon akkor az 
államügyész nem avatkoznék-e Vángel urék dolgába,

* Vángelnek a Méliely bírálatára ir t  válaszából olvassuk, bogy a 
könyv első négy oldala, valam int a sajtóhibák jegyzéke is ú jra nyomatott 
*s ebben az első lenyom atba becsúszott h ibák tekintetbe vétettek. Szer к.
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A teljes faunát illetőleg legyen szabad a sok hiányzó közül csupán 
egy igen közönséges emlősre hivatkoznom, a mely úgy tudom nem dene
vér és a melyről a Pótfüzetek a T. K.-höz 1895-iki évfolyamában Pasz- 
lavszky értesít, a Mustela vulgárist, illetőleg a Mustek boccamelát értem. 
Lám, milyen üres ráfogás az, hogy a könyvből egészen közönséges fajok 
hiányzanak ! Hát még ha az emlősökön túl mennénk !

A könyvből kiirt idézetek egytől-egyig mind teljesen összefüggő 
részek, nem pedig mint a t. urak állítják, a szövegből jól rosszul kisza
kított mondatok. Hogy nincsen értelmük, vagy hogy naivságok, furcsa
ságok, azért már csak ők feleljenek, sajtóhibából eredő egyetlen egy 
részletet sem kifogásoltam. Meg kell azonban jegyeznem, hogy az idézett 
naivságok, pongyolaságok még sokkal kirívóbbak, ha a szövegben egy
folytában olvassa az ember. Azért kértem az olvasót, hogy ha érdeklő
dik és talán kételkedik, olvasson el a könyv három részéből egy-egy 
lapot egész összefüggésében, — és ámulni fog.

Azt írják, hogy nem bizonyítok és kétségbe vonják jóhiszeműsé
gemet. Hát a jóhiszeműséget kétségbe vonni igen könnyű és nagyon 
olcsó fegyver. De elfelejtik a t. urak, hogy művelt szakértő olvasóval 
állunk szemben, a kinek mingegyiknek meg van a maga ítélete.

Vagy talán szükséges volt azt bizonyítanom, hogy a második 
nyakcsigolya nem az ötödik. Persze ezt Yángel úr sajtóhibának dekla
rálja. Csakhogy elfeledi, hogy egész sorát sorolja fel a fontos sajtóhibák
nak, de ez a hiba nincsen közöttük. -— Vagy talán azt kellett volna bizo
nyítanom, hogy a szövetekben nem az oxigén oxidálódik szénsavvá és 
nitrogén tartalmú anyagokká, hanem hogy a szöveteket az oxigén oxi
dálja. Vagy talán arra kellett volna bizonyítékokat felsorolnom, hogy az 
oxidáczió termékei nem csupán a széndioxid és a nitrogén tartalmú 
anyagok, hanem egyebek között a víz is, a miről Yángel úr egy szóval 
sem emlékszik meg. — Vagy talán arra nézve kellett volna bizonyíté
kokkal előállanom, hogy a maszlag nem mák, az orgona nem bodza ; hogy 
a lógesztenye termése nem csonthéjas termés, hanem tok ; hogy nem a 
bibe, hanem a pollen hajt tömlőt. — Vagy bizonyítanom kellett volna, 
hogy a feles alak fogalmához a parameter visszony mellőzhetetlen, vagy 
hogy két kristálynak meghatározott sík szerint kell összenőni, hogy 
ikerkristálynak mondjuk, vagy hogy az átlátszóság és a kottős fénytörés 
nem egyazon fogalmak, -— stb. Hiszen ezek mind oly egyszerű, primitiv 
dolgok, hogy nincsen az a tanár kollégám, a ki azt a középiskolai tanu
lót meg nem buktatná, a ki úgy tudná mindazt, mint a hogyan a 
Nagy Képes Természetrajz előadja.

Hogy a könyveimből idézett mondatokban mi a naivság, az ízet
lenség, a pongyolaság, azt az olvasók ítéletére bízom. Csupán azt jegy
zem meg, hogy a kappanra vonatkozólag helytelen az idézés.
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A válaszban foglalt egy gyanúsításra nincsen szavam. A kinek 
nincsen argumentuma igazának megvédésére, az gyanúsítással, bírálójá
nak kicsinyítésével próbálkozik. Legyen kedvük szerint. A fontos, a 
lényeges a dologban az, hogy Vángol és Seemayer urak a bírálatomban 
állítottakból semmit meg nem czáfoltak. Azért bírálatomat az utolsó 
betűig fentartom. Szterényi H ugó.

Zár úszó. Hogy Szterényi ur fen fogja tartani bírálatát, arról eló're 
is biztosak voltunk ; amint annak válaszunkban kifejezést is adtunk. 
Az elfogulatlan olvasóval szemben azonban elégnek tartjuk azt, a mit 
válaszunkban elmondottunk; épen azért nyugodt lélekkel bízzuk mun
kánkat a szakértők és a művelt közönség Ítéletére.

. Y ángel J., Seemayer V.

VEGYESEK.

A leánygymnasiumról igen lelkes czikket közöl Meyer Henrik 
a müncheni Allgemeine Zeitung 31. számú mellékletén (1900. febr. 7.) 
Szerző két tételt fejteget. Először előadja, bogy a társadalomnak nőorvo
sokra és női tanerőkre okvetetlenül szüksége van. Hogy ezek a megfelelő 
férfi versenytársak mellett érvényesülhessenek, okvetlenül szükséges, hogy 
képzettség tekintetében alacsonyabb szinvonalon ne álljanak. Azért sze
rinte az ily nőknek teljességgel ugyanazon képesítésben kell részesülniük, 
mint a férfiaknak, tehát el kell végezniük a (Németországban) kilencz 
osztályú gymnasiumot és az egyetem megfelelő tudománykarát. 
Másodszor kifejti, hogy igazi műveltség (egészen eltekintve valamely 
szakképzettségtől) csupán a mai gymnasium utján lehetséges, tehát a 
classikus nyelvek és a mathematika alapján. Szerző nem támadja a fel
sőbb leányiskolákat, melyekről általánosságban egyszerűen fölteszi, 
hogy nem elégítik ki az igazi, komolyabb és mélyebb műveltség igényeit, 
a miért a közönség nincs is nagyon megelégedve velők. Szerinte ezek 
helyébe is a gymnasium kell, hogy lépjen, tehát oly nők számára is, a 
kik egyáltalában nem törekszenek tudományos képzettségre, azaz nem 
akarják az egyetemet látogatni. -— A czikk igen jól van írva, de szerzője 
kétségtelenül egyoldalúan doktrinär álláspontot foglal el. Az nem is jut 
eszébe, hogy a leány fejlődése mégis egészen más mint a fiúé, в így lehet
séges, hogy a leány az egyetemre elkerülhetetlen és érettségi vizsgálat
tal igazolandó előképzettséget (melyet igen helyesen semmi föltétel 
alatt nem akar elengedni) róvidebb idő alatt is elérhesse. Második téte
lében pedig semmi tekintettel nincsen a nők sajátos jellemére és eltérő
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társadalmi szerepére, különben nem indulhatna ki oly föltevésből, hogy 
leány=fiú. Hogy mennyire doktrinär szerzőnk, legjobban kiderül abból, 
hogy szerinte leánygymnasiumokra voltakép nincsis semmi szükség ; mert 
leghelyesebb volna, ha a leányok minden megszorítás nélkül a fennálló 
iiugymnasiumokba járnának. E gondolatát azonban maga is időelőttinek 
tartja, de biztosra veszi, hogy' a jövő ilyen egyszerű módon fogja meg
oldani a problémát.

— A m oszkvai egyetem  f. é. január 24. ünnepelte fennállásának 
145. évfordulóját. Jelenleg van ez egyetemen 254 tanerő és hallgatóinak 
száma 4408 (4025 rendes hallgató, 191 rendkívüli és 193 gyógyszerész). 
Legerősebb a jogi kar 1523 hallgatóval. Akiosztott ösztöndijak összege
137,000 rubel. Tandijmentes volt az első félévben 81 8, a másodikban 
756 hallgató. Ezenkivül az egyetemi segélyegylet 30,000 rubel erejéig 
fizette meg a tandijat szegény hallgatókért, Van két mensa academicája, 
melyekre egy gazdag polgár az idén 20,000 rubelt hagyományozott. 
A II. Miklós alapította diák-otthonban 111 hallgató lakott. (A. Z.)

— A pécsi egyetem  történetét tárgyalja dr. Szilvek Lajos theo- 
Jogiai tanár egy elolvasásra méltó kis füzetben (Budapest, Hunyadi 
Mátyás-nyomda, 50 1., ára 1 korona). Gondos kutatásai nem vezettek 
ugyan új eredményekre, de ismereteinket mégis több uj adattal gyara
pítja és biztosabb alapokra fekteti. A pécsi egyetemen, úgy látszik, csak 
a jogot és bölcseletet tanították ; a theologiai kart nem engedélyezte az 
Avignonban székelő pápa, bizonyára a párisi egyetemre való tekintettel 
Az egyetemről nem sokat tudunk ; hisz XI. Gergely pápának egy bul
láján kívül nincs okmány, mely Nagy Lajos főiskolájáról említést tenne. 
Hogy a mohácsi síkon 1526-ban 300 pécsi egyetemi tanuló is elesett, 
nem lehetetlen, de nem elég biztos adat ; ép oly kétes Istvánffy Miklós 
adata, hogy az egyetemnek 1526 és 1543 közt kétezernél több hallgatója 
volt. Érdekes adat, hogy a velencei Croce 1530-ban azt ajánlja VIII. 
Henrik angol királynak, hogy hires válópörében a külföldi egyetemek 
közt a magyart is szólítsa föl véleményadásra, — a mi csakis a pécsi 
egyetemre vonatkozhatik. Valószínű, hogy az egyetem J 543-ban (a török 
elfoglalja Pécset) szűnt meg. Tehát közel kétszáz esztendeig (1367—1543) 
virágzott a magyar középkornak e legfontosabb főiskolája, és belső éle
téről, hatásáról, tanárairól és ezeknek működéséről jóformán semmit sem 
tudunk ! — Egy függelékben még megemlékezik szerzőnk a többi közép
kori magyar egyetemekről is. Az ó-budai (Budensis, a miből olvasási 
Libából Sundensis lett !) egyetemet Zsigmond király alapította a XIV. 
század vége felé ; IX. Bonifácz pápa erősítette meg 1389-ben. Ez egye
temet 1415-ben legkevesebb hat tanár képviselte a constanczi zsinaton. 
Úgy látszik, Zsigmond halála után nyomban megszűnt. — A pozsonyi, 
egyetem, az Universitas Istropolitana, Mátyás idejében jött létre : II. Pál
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pápa 1465-ben hatalmazza föl Vitéz János pécsi püspököt egyetem ala
pítására, s a főiskola már 1 467-ben tényleg megindul. Igen rövid életű, 
volt ; még a XV. század nyolczvanas éveiben szűnt meg. Végre Mátyás 
király budai egyeteméről sokáig ámulattal idézték Heltai Gáspár mesés 
adatait (40,000 tanuló stb.), míg Salamon Ferencz ki nem mutatta, hogy 
itt nem egyetemről, hanem erődített kaszárnyáról (castrum) van szó. 
Mátyás egyeteme, úgy látszik, soha sem jött létre ; hisz Niger Péternek 
1481-diki dedikácziójából is csak annyit tudunk meg, hogy a nagy király 
Budán egy «universale gymnasiumot» állított föl, melyben a theologiát 
és bölcseletet tanították. Ez is megszűnt nyomban Mátyás halála után. — 
Tehát középkori egyetemeink közül csak a pécsi birfc annyi életerővel, 
hogy a mostoha viszonyok daczára egészen az újkor beköszöntéig tart
hatta főn magát. Örökét azután az Orbán Miklós prímástól 1555 táján 
(közvetve) alapított nagyszombati egyetem vette át.

A középiskolai tanárképzőből azt írja a «Katholikus Pæda- 
gogia» (1899. 589. I.), hogy az intézet ügyeit vezető tanács «tagjai közt 
egyetlen egy katholikus van, a jó öreg ponori Thewrewk Emil. A többi 
mind protestáns és szabadkőműves». Ez állításra két megjegyzésünk 
van. Először : mióta nem katholikusok báró Eötvös Loránd, Pauer Imre 
és Than Károly,.a kik szintén a tanács tagjai? És másodszor, honnan 
veszi a «K. P. » azt a megdöbbentő tudományát, hogy a többiek, azaz a 
tanács tagjainak másik fele, mind szabadkőművesek? — Szép dolog a 
hitbúzgóság, sőt az eltérő vélemény űek tiszteletére is méltó ; de úgy 
tudjuk, hogy a katholikus egyház is azt tanítja : hazudni nem szabad!

— A harmadévi osztályvizsgálat a kereskedelmi iskolákban. 
Egy jan. 19-én kelt min. rendelet visszaállítja a felsőkereskedelmi isko
lák utolsó évfolyamának osztály vizsgálatát, melyet az 1895. évi szervezet 
eltörült volt, e nélkül bocsátván érettségire az utolsó éves tanulókat. 
A vizsgálatok szaporítása általában nem tekinthető ugyan pædagogiai 
vívmánynak, de ezt az esetet mégis csak helyeselni lehet. Nem csupán 
azon viszásságok miatt, melyek a gyakorlatban abból származtak, hogy 
tulajdonképen a második évi vizsgálat már jogosított az érettségire, ha
nem elvi szempontból is. Ha már van osztályvizsgálat, akkor csak ez 
lehet a formális bizonyítéka az egyes évfolyamok sikeres elvégzésének, és 
ha van egy olyan vizsgálat, mely az iskola egész tanfolyamán szerzett 
tudásról akar meggyőződni (mint az érettségi), akkor erre csakis az egész 
tanfolyam, tehát minden egyes osztály sikeres bevégzése jogosíthat. 
A középiskolák is ezen elv szerint járnak el. Egyik eredmény, a mit az 
utolsó osztályvizsgálat visszaállításától várnak, az, hogy az érettségin a 
bukások nagy aránya (50°/o átlag, sőt több is) csökkeni fog. Ezt bizonyosan 
elérik, ha ezután a 3-ik osztályban buktatnak el 50 %-ot. Es mi történik 
majd ezzel a sok bukottal ? Osztályt ismétel s akkor kegyelemből áteresz
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tik, hogy mindjárt utána az érettségin megint elbukjék. Ezt is megismétli 
s azzal egy rendkívül kínos dilemma elé állítja a vizsgáló-bizottságot : vagy 
megbuktatja s ezzel megsemmisíti a tanuló összes addigi iskoláztatásának 
formális eredményét, vagy visszaijedve Ítéletének ezen súlyos következ
ményétől, kegyelmet gyakorol s akkor leszállítja a vizsgálat színvonalát. 
A melyik rendszer ilyen helyzetet teremt, abban hiba van. Ez a hiba 
abban áll, hogy minden egyetlen vizsgálat koczkájára van föltéve ; ettől 
van függővé téve nemcsak az, a minek eldöntése tényleg ezen vizsgálatok 
feladata, hanem minden egyéb, vele össze nem függő dolog is. A közép
iskolai érettséginek arról kell tanúskodnia, hogy az illető egyetemi tanul
mányokra alkalmas ; a kereskedelmi érettséginek (nevezzük így : in usum 
delphini) arról, hogy a jelölt a kereskedelmi szakba vágó foglalkozásokra 
képes ; az elbukásnak tehát azt kell jelentenie, hogy az illető nem egye
temre, vagy nem kereskedelmi irodába való, de nem azt, hogy semmire 
sem való. Itt különböztetni kell, hogy megmaradjon az érettségi vizsgá
latoknak is igazi jelentőségük és hogy ne vesszen el a 11—12 évi iskolázás
nak se minden jelentősége. Az önkénytesi joghoz és a minősítési törvény
ben felsorolt sokféle jogosultsághoz nem az a lényeges kellék, hogy az 
illető jó egyetemista vagy alkalmas kereskedelmi comptoirista legyen, 
hanem hogy birjon azzal a műveltséggel, a mit 11 —12 évi iskoláztatás 
után föl lehet tételezni. Ennek pedig teljesen elegendő formális bizonyí
téka, ha a tanuló minden egyes évfolyamot megfelelő sikerrel végzett. 
Ezen jogosultságokra a qualificatio az utolsó évfolyam vizsgálatával már 
megszerzettnek tekintendő. Az érettségieknek maradna egyedül a maguk 
tulajdonképeni jogosító hatásuk : az egyetemre vagy a kereskedelmi pá
lyákra. A vizsgáló-bizottság Ítéletének akkor csupán ebben a tisztán álló 
kérdésben kellene döntenie, a mikor nyugodt lelkiismerettel alkalmaz
hatná a megfelelő mértéket. Akkor talán a kereskedelmi vizsgáló-bizottság 
is meggondolná, hogy ő egy szukpályára ad oklevelet, nem pedig érett
ségi bizonyítványt, s megkövetelhetné, hogy a jelöltek csak pár évi gya
korlat után álljanak az oklevél vizsgára. A jogosultságok kérdésének re
vízióját a polgáriskolai reform úgyis szükségessé teszi ; kívánatos volna, 
hogy e revisióban ezek a pontok is érvényesüljenek.

— Fordulat a külön iskolák ügyében. A fővárosi VII. kerület 
(Erzsébetváros) 3-dik számú iskolaszéke a mellett foglalt állást, hogy a 
gyöngetehetségüek külön iskolában taníttassanak. Ez az első a fővárosi 
iskolaszékek közűi, a melyik ebben az értelemben döntött ; remélhető, 
hogy ezután több is fogja követni. A Magyar Paedagogiai Társaság elnök
sége Juba Adolf tanulmányából nagyszámú kiilönnyomatot bocsátott a 
fővárosi tanfelügyelőség rendelkezésére, hogy ezzel is előmozdítsa a he
lyes tájékozódást ebben a kérdésben, a mi nagyon szükséges, mert a, 
népi lapoknak sikerült egy fölkapott jelszóval ellenséges hangulatot
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teremteni a külön iskolákkal szemben. Most is a «buták iskolája» czimen 
referálnak a VII. kerületi iskolaszék határozatáról s kilátásba helyezik 
«a szülők természetes és jogos tiltakozását». Sajnos azonban, hogy a leg
tökéletesebb napi sajtó sem másíthatja meg azt a tényt, hogy gyönge- 
tehetségüek vannak a világon. És mert vannak, akkor csak abban lehet 
választás, hogy kitétessenek-e azok hat évig iskolatársaik gúnyjának, 
hogy végül épen olyan bután hagyják el az iskolát, a mint belementek, 
vagy pedig hozzájuk szabott neveléssel megtaníttassanak csekély tehet
ségük használatára, a mi igen sok esetben a teljes elzülléstől menti meg 
őket, a maguk, a hozzájuktartozók és a társadalom hasznára. Épen az ellen
kező irányban van a jelen esetben a humanismus, mint a hol a napi 
sajtó találni véli. Különben valószínű, hogy a külön iskola tervezői — 
egyelőre legalább — nem gondolnak arra, hogy a gyöngetelietségüeket 
kényszer útján vigyék a külön iskolába, s így a szülői tiltakozásra nem 
kerülhet a sor. Ha kezdetnek legalább egy ilyen iskolával próbát tenné
nek, remélni lehetne, hogy az eredmény úgy a hatóságokat, mint a 
tanítókat és szülőket, sőt talán a napi sajtó némely orgánumát is meg
győzné ez intézmény szükséges és hasznos voltáról.

— Tandíjak a főváros községi iskoláiban. A múlt évben elren
delte volt a tanács, hogy azon polgári- és középiskolai tanulók, a kik 
záros határidőig a tandijat be nem fizetik, kitiltassanak az iskolából. 
Midőn a végrehajtásra került volna a dolog, az igazgatók fölterjeszté
sére visszavonták a rendelkezést. Ez a fordulat a humanismus felé ural
kodó maradt a tanács fölfogásában. Az idén a tanügyi tanácsos javasla
tára a szabályzat legkedvezőbb alkalmazásával a kérelmezők legtöbbjé
nek elengedték a tandíjat. A hátralékos tanulót nem fogják kizárni, 
hanem szülőitől közigazgatási úton fogják a tandíjat fölhajtani. — Az 
elemi iskolákban még egyszerűbben van rendezve a tandíj ügye. Nem 
ingyenes ugyan a tanítás, mint némely városatya kívánná ; de a szülő 
azon egyszerű kijelentését, hogy a tandíjat nem képes fizetni, elfogadják 
és az ilyentől a tandíjat nem követelik. Azt lehet mondani, hogy a fővá
ros elemi iskoláiban a tandíjfizetés fakultativ. És ez a leghelyesebb. 
A szülőknek az iskola teszi a legnagyobb szolgálatot, és művelt ember, a 
ki ha csak módja engedi, nem szereti az ingyen szolgálatokat elfogadni 
s a ki meg is tudja mérni az iskola szolgálatának értékét, szívesen adja 
annak némi ellenszolgáltatását a tandíjban. Angliáról mondják, hogy 
ott a szegény ember, mihelyt annyi módhoz jut, kiveszi fiát az ingyenes 
iskolából s beadja oda, a hol fizetni kell érte. Másfelől azonban a művelő
dés olyan szent joga az embernek, a jövő nemzedék művelődéséről 
gondoskodni olyan szent kötelessége a társadalomnak, hogy azt egyet
len gyermektől sem szabad megvonni az apja szegénysége vagy 
lelkiismeretlensége miatt. Az ellentét legjobb áthidalása a fakultativ
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tandíj, legalább azon iskolákban, a melyek a törvényben is kötelezett 
mtíveltségminimumot vannak hivatva megadni. Érdekes lesz figyelem
mel kisérni az önkénytes taudíjfizetó'k statisztikáját. A gyarapodás két
ségtelenül a műveltség értékbecslésének növekedését fogja tanúsítani.

20,000 korona a debreczeni kántusnak. Egy egyszerű deb- 
reczeni polgárnak, Kövesdy Jánosnak végrendelete tartalmazza ezt a 
hagyatékot. Egy némely modern iskolánkat zavarba hozná egy hasonló 
hagyaték. Nemcsak, mert kántusa nincs, de mert liirtelenében nem 
jutna eszébe, hogy mi is az a kántus ? De a volt debreczeni diáknak 
még 70 esztendős korában is fölcsillan a szeme, ha a kántust emlegetik 
előtte. Az ifjúkori barátok s a velük harmonikus éneklés közben együt
tesen átérzett hazafias, bajtársi, művészeti hevületek emléke újul föl szi
vében. Mert aesthetikai érzés az is, épen úgy, mint a képzőművészet 
alkotásainak szemlélete. Épen az az alakja az aesthetikai élvezetnek, 
melyet a gyermek és ifjú is át tud érezni, sőt egyenesen hozzáillik, míg 
a képzőművészeti alkotások élvezésére csak a formák szemléletének és 
elemzésének hosszú gyakorlata képesít, a mit meg lehet kezdeni az 
iskolában, de a műélvezés képességéig kifejleszteni alig ; a karének tár
sas élvezet, az egyént arra fegyelmezi, hogy a közös feladatnak magát 
alárendelje, azért erkölcsi habitusokra szoktat, ellenben a képzőművé
szeti alkotás élvezéséhez — egy kiváló aesthetikusunk szerint — egyéni 
elmélyedés szükséges ; a mi a karénekhez kell : egészséges hang és helyes 
zenei hallás a legtöbb ifjúban megvan, kéznél van hozzá minden, ellen
ben a képzőművészeti múzeumok ritkák és nehezen hozzáférhetők ; egy 
órai éneklés fölüdít, egy órai képszemlélet, kifáraszt. Mindezekért tárgya 
volt az ének az iskolai kultusznak a klasszikus kortól máig ; énekel a 
német diák, az orosz katona s énekelt ezelőtt a magyar diák is. De az 
új iskolák nem vették át a régiek hagyományait, s a honnan legtöbbet 
vettek át : a német iskoláktól, azoktól sem vették át az ének kultuszát. 
Pedig egy olyan ifjúságot, a melyik nem rajzol, el lehet képzelni, de 
borzasztó volna egy olyan ifjúság, a melyik nem énekel. Énekelnek a 
mi ifjaink is, de nem úgy, a mint egy iskolát járt emberhez illenék. 
A kinek alkalma volt hallani azt a rendszertelen danát, a mit főiskolai 
ifjúságunk egy-egy hazafias tüntetés alkalmával kifejt, az minden tisz
telete mellett az egyesektől szabadon és függetlenül nyilvánított érzel
meknek, nem fojthatta el magában azt a gondolatot, hogy a magasztos 
érzelem az összeség kifejezésében nagyon csúnya alakot öltött. Ennél 
sokkal aesthetikusabb egy jól fegyelmezett szocziálista munkás csapat 
tüntetése. Egészen más érzelmeket kelthetett a debreczeni kántus éneke 
Kövesdy Jánosban, és hogy ő az ifjúságot annyira megszerette, hogy 
egy negyed milliót hagyott iskolai czélokra, abban talán a debreczeni 
kántusnak is része lehetett.
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Polgáriskolai igazgatók. Ebben a kérdésben az Országos 
Polgáriskolai Egyesület azt az álláspontot foglalta el, bogy kérni fogja 
l!l01-re a pénzügyi okokból elvont igazgatói pótlékok visszaállítását, 
egyúttal azonban kérelmezi, bogy a tényleg már rendszeresítve levő 
igazgatói állás formailag is rendszeresíttessék, még pedig, a középisko
lák analógiája szerint, a rendes tanárokénál egygyel magasabb fizetési 
osztályban. Ennek végrehajtását 1902-re kérik. Lesz-e addig valami a 
polgáriskolai reformból ? Ha lesz, akkor ez a kérdés is meg fog benne 
oldódni; ba nem lesz, akkor ebben alkalom kínálkozik egy részletre
formra, melynek külön végrehajtása nemhogy praejudikálna a teljes 
reformnak, hanem még megkönnyíti azt.

— Tanárok nyugdíj nélkül. Ilyenek is vannak Magyarországon 
hat évvel azután, hogy az 1894-. évi XXVII. t.-cz.-ben igazán humánus 
módon, nagy előzékenységgel s jelentékeny áldozattal megadta az állam 
a módot minden iskolafenntartónak, hogy tanárai nyugdíját biztosít
hassa. Sietett is minden iskolafenntartó élni az alkalommal, csupán ne
hány kalholikus tanítóképző maradt ki mindeddig az országos nyugdíj
alapból. Az ezekben szolgáló világi tanárok jövője nincs biztosítva ezen 
a módon. A Tanítóképző Tanárok Egyesülete fölterjesztést tett ebben az 
ügyben a miniszterhez, a ki ennek folytán kérdést intézett az illető fen- 
tartó hatóságokhoz, hogy gondoskodtak-é és milyen módon tanáraik 
nyugdíjáról, mert mint a miniszteri körirat mondja «a Ratio Educatio
n s  290. §-a a tanítóképző intézetek tanárairól nyugdíjigény szempontjá
ból nem intézkedik». Ezzel szemben az érdekelt tanárok azt vitatják, 
hogy a Ratio szó szerint nem intézkedhetett a tanítóképző tanárokról, 
mert akkor tanítóképző nevű intézet nem volt, de a midőn a falusi isko
lától az akadémiákig minden rendű tanítónak kivétel nélkül nyugdíjat 
rendel, ez megállapítja a fenntartók kötelezettségét a tanítóképző taná
rokkal szemben is, annyival inkább, mert a Ratióban kifejezetten föl
említett főelemi (primarius) iskolák, a melyek némelyike tanítóképzés
sel is foglalkozott, a mostani tanítóképzők elődjeiül tekintendők. Ok 
ugyan nem ezt, hanem az orsz. nyugdíjalapba való belépést kívánják 
első sorban, s valóban ez volna mindkét félre nézve a legegyszerűbb, 
legmegnyugtatóbb, sőt a legolcsóbb megoldás. De ebben az a nehézség 
merülhet föl, hogy a szóban levő intézetek fennmaradása nem tekinthető 
biztosítottnak, addig élnek, a míg a püspöknek úgy tetszik. Ez a körül
mény pedig még a nyugdíjtalan tanári állásoknál is nagyobb mértékben 
kirívóvá teszi ezen iskolák helyzetét. Hogy egy intézet egész tanári tes
tületének, egész növendékseregének existentiája egy ember kedvéhez 
vagy legjobb esetben életéhez legyen kötve. Holott az intézet országos 
érvényű okleveleket osztogat ! Ha nincsen paragraphus az ilyen dubio- 
sus állapotok megszüntetésére, csinálni kell egyet. A jogi helyzet bizony
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talanságában a szóban levő intézetekkel csak némely zugiskola verse
nyezhet ; ez utóbbiak azonban a törvény elöl bújnak, és nincsenek föl
jogosítva országos érvényű oklevelek osztogatására.

MAGYAR PÆDAGOGIAI TÁRSASÁG.

Felolvasó ülés 1000 február 17-én.

Jelen vannak Heinrich Gusztáv dr. elnöklóse mellett : Czike Imre, 
Demeczky Mihály, Gyulay Béla, Kovács János, Lakits Vendel, Tomcsányi 
János, Nagy László, Peres Sándor, Péterffy Sándor, Radó Vilmos, Sret- 
vizer Lajos, Schön József, Ujváry Béla, Trájtler Károly, utóbbi mint 
jegyző. Nagy számban vendégek.

I. Elnök megnyitja az ülést és mindenek előtt kegyelettel emlé
kezik meg Schvarcz Gyula r. tag elhunytáról. Felemlíti, hogy működé
sének első felében minő lelkesedéssel hatott közre a magyar közoktatás- 
ügy előbbre vitelén. A tanítóság ügyét szeretettel karolta föl, s a Társa
ság a kegyeletes megemlékezést magáévá téve elhatározta, hogy a tudós 
férfiú elhunyta fölött részvétét kifejezi s ezt jegyzőkönyvébe is iktatja. 
Elnök jelenti egyúttal, hogy a Társaság egyik tagja Schvarcz Gyula fölött 
emlékbeszédet fog tartani.

II. Nagy László : A «Tanítók Háza«-ról értekezik. Értekezése 
nyomán a Társaság a következő indítványt tette magáévá :

« A Magyar Pædagogiai Társaság alapszabályszerű feladatánál fogva 
örömmel veszi tudomásul, hogy létrejött a Ferencz József Tanítók Háza 
s hogy ez az alapjában és czéljában humánus, de a tanítói társadalmi 
életre is kiható fontos intézmény Magyarország tanítóságának egyeteme 
javára megkezdette áldásos működését.

A Magyar Pædagogiai Társaság tudva és méltányolva ez intézmény 
nagy jelentőségét, a megalkotásával járó küzdelmet és fáradságot : hálás 
elismerését fejezi ki a népiskolai tanítóságnak, mely az ügy érdekében 
a mozgalmat megindította s azt páratlan áldozatkészséggel és kitartás
sal s a közoktatás munkásainak egyetemes érdekeit is szolgálva, czélhoz 
juttatta ; nemkülönben hálás elismerését, és tiszteletét nyilvánítja dr. 
Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszternek azért, hogy az egy 
millió koronának az állami költségvetésbe való felvétele által a Tanítók 
Házának megalapítását lehetővé tette ; háláját és köszönetét nyilvánítja 
mindazoknak, a kik a Tanítók Házának létesítésén fáradoztak, de külö
nösen Péterfy Sándornak, az Eötvös-alap megalapítójának és nagy-
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érdemu elnökének, mert a mozgalmat kezdettől fogva lángoló lelkese
déssel, rendületlen kitartással és előre látó gondossággal vezette. »

Péterfy Sándor indítványozza, hogy a Tanítók Háza létesítésében 
különös érdemeket szerzettek sorába említse föl a Társaság a képezdei 
tanártestületeket, a kik sokat tettek az ügy érdekében, a Néptanítók 
Lapja szerkesztőségét, a miért oly nagy arányú mértékben támogatta és 
istápolta az ügyet és végre az egész magyar sajtót, mely hathatósan 
állott a tanítóság rendelkezésére és segítette humánus működésében. — 
A Társaság Péterfy Sándor indítványát is magáévá teszi.

III. Schön József: A « művészet népiskoláink»-ban czimű érteke
zését olvasta föl. (Közölni fogjuk.)

IV. Kovács János titkár felolvassa Székely Györgynek: «Az érze
lem fejlesztése» czimű értekezését. (L. folyóiratunk jelen számában.)

V. Titkár jelenti, hogy a deczemberi ülés határozata értelmében 
Juha Adolfnak «A gyönge tehetségűek iskoláztatásáról» szóló tanulmá
nyából külön lenyomatot vétetett és abból 100 példányt a vallas- és köz- 
oktatásügyi ministeriumnak, 100 példányt a fővárosi tanfelügyelőség, 
nek küldött. — Tudomásul szolgál.

Az ülés véget ér.

Értesítő. A «Magyar Paedagogia» 1895 évi (IV, évfolyam) 1-sö 
Számának több példányát a rendes bolti áron (1 korona) megvesszük. 
Ajánlatok egy levelezőlapon a szerkesztőhöz intézendők.

A «Magyar Paedagogia» I —VIII. évfolyamait kötőnként 5 koro
náért eladja Vadas Gyula ref. lelkésztanító (Csermő, Arad megye).

A «Bajai Gyümölcsészeti Egyesület», mely már eddig is 400 koro
nás alapítványt tett a Tanítók Háza javára, ugyanezen czélra ajánlott 
fel minden tanítóktól érkező vagy közvetített megrendelésből G“/o-ot az 
őszieknél, 4»/o-ot a tavasziaknál. Árjegyzéket megkeresésre bérmentve 
küld Nágel Sándor tanár egyesületi elnök (Baja).

A «Magyar Paedagogiai Társaság» tagjait és családtagjaikat 
Dr. Palócz Ignácz fizikai és dietetikai gyógyító intézete ( VII. Kerepesi-ut 
10 szám) 40»/o kedvezménynyel kezeli.

Felhívás a tagokhoz. Hogy a Magyar Paedagogiai Társaság köte
lezettségeinek minden irányban eleget tudjon tenni ismételten kérjük a 
t. tagtársakat, hogy úgy a hátralékos, mint a f. évi tagdíjaikat mielőbb 
beküldeni szíveskedjenek. Egyúttal — az új tagok kedvéért — fölemlít
jük, hogy az I., II. és III. évfolyamok 2—2 koronáért kaphatók a pénz- 
tárnoknál; a többi évfolyamok a Franklin Társulatnál.

Budapesten, 1900 márczius 1-én.
Dr. G yitlay Béla,

pénztáruok.
V., váczi körút 58.
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BEKÜLDÖTT KÖNYVEK.
Tanítási terv és utasítások a magyarországi középiskolai katholiku» 

vallástanítás részére. Kibocsátja a magyar katli. püspöki kar. Bpest 1900. 
Szent-István-Társulat. 20 1. ára 24 f.

Családi regénytár. Kiadja a Szent-István-Társulat. Ara vászonkötés
ben kötetenként 1 kor.

V. és VI. kötet: Eszter, eredeti irányregény az alkoholismus ellen, 
irta X . . . grófnő. 165—139 1.

HampeI József. Az antik szobrászat története, 39 ábrával. Budapest, 
1900, Franklin-Társulat, 276 lap, ára 8 korona.

Magyar könyvtár. Szerkeszti Radó Antal. Bpest, Lampel R. (Wodia- 
ner F. és fiai). Egy szám ára 30 f.

148. Kisfaludy Károly víg elbeszélései. Kiadta és bevezetéssel ellátta 
Bánóczy József. 78. 1.

149. Rudyard Kipling : A Dsungel könyve; ford. Mikes Lajos. Első
sorozat. Képekkel. 64 1. •

150. Magyar népdalok. Kiadta és bevezetéssel ellátta Kováts A. 64. 1»
151—153. Kempis Krisztus követéséről; fordította Pázmány. Szer

kesztette Bellaagh Aladár. 275—XX. 1.
157. H. (I. Wells: Az időgép; ford. Mikes Lajos. 112 1.
158. Petőfi Sándor Családi versei. Bevezetéssel és jegyzetekkel el

látta Szinnyey Ferencz. Képekkel. 89 1.
Griesbach H. Az iskola egészségügyi reformja; ford. Scherer Lajos. 

Bpest. Lampel R. 31 1. Ára 60 f.
A Szent-István-Társulat kiadásában megjelentek továbbá:
Jubileumi Szent Énekek. Irta  Lévay Mihály. 1900. 13 1. Ára 8 f.
Jubileumi Kalauz az 1900-dik évi jubileumi búcsú elnyerésére. 

Szerkesztette Hahnekamp György. 1900. 32 1. Ara 16 f.
Egy imádságban eltöltött óra á legméllóságosabb oltári szentség 

előtt, öt perczekre beosztva. Francziából Z. 1900. 18. 1. Ára 8 f.
Népnevelők könyvtára. Szerkeszti Peres Sándor. Kiadja Lampel R. 

Bpest. I. évf. 3 füzet: Nagy-Britannia közoktatásügye. Ismerteti Somogyi 
Géza. 1900. 112. 1. Ára 1 kor.



A MAGYAR ÍRÁSBELI DOLGOZATOKRÓL. *

I. Általános kérdések.

A tétel, melyet ez alkalommal tárgyalni óhajtok, régi thémája 
a pædagogiânak, mely azonban mégis mindig időszerű marad. 
Sokan foglalkoztak már vele és sokan foglalkoznak vele ma is. 
A kérdésnek óriási irodalma van, s ha mindamellett mégis erről a 
tárgyról szólok, nem azért történik, hogy régismert elveket újítsak 
föl, hanem teszem azért, hogy a közfigyelmet az irodalom ezen 
újabb jelenségeire irányozzam, s a ma uralkodó véleményeket uj 
világításban vizsgálva, azokat a vizsgálat eredményéhez képest 
módosítsam.

Czélom tehát megvizsgálni az írásbeli dolgozatok pædagogiai 
értékét, megállapítani azok anyagát és módszerét. Először is tehát 
azokat az általános kérdéseket kell megvilágítanom, melyek a 
tételhez fűződnek.

Az első kérdés, mely itt fölmerül, a következő : az írás
beli dolgozatoknak valóban olyan nagy értéke van-e, a minőt 
annak általánosan tulajdonítanak ? Azaz : azok a gyakorlatok, 
a melyekből középiskoláinkban az alsó osztályokban kéthetenkint, 
a felső osztályokban pedig havonként egyet írnak, valóban oly nagy 
képző erővel bírnak-e, hogy a tanulót megtanítják először a helyes
írásra, másodszor a fogalmazásra, mert a tanítás tervének ez a ki
fejezése : «írásban való világos és szabatos előadó képesség» ennyit 
jelent.

Sokszor hangzik fel a panasz, mely ezzel a kérdéssel össze
függ, hogy a tanulók helyesírása nagyon gyönge lábon áll, s fogal
mazványaik még az érettségi vizsgálaton is felette gyarlók. E pana
szok alkalmával nem szabad egy-két tehetségesre gondolnunk, 
hanem a nagy átlagra.

* Fölolvastatott a M. Pæd. T. 1899 uov. ülésén.
Magyar Pædagogia. IX . 4. 15



Sokan még tovább mennek a panaszszal s azt mondják, hogy 
a növendékek irnitudása általában hanyatlóban van.

Nagyon nehéz megállapítani, mennyire jogosultak e panaszok, 
mert egyrészt hiányzik a kellő összehasonlításhoz szükséges anyag, 
másrészt sok része lehet benne a tanár subjectiv érzésének. Igen 
gyakori például, hogy az öregedő tanár hajdani tanítványait sok
kal jobbaknak ítéli a jelenlegieknél, pedig kérdés, hogy az ered
mény valóban gyöngébb-e, vagy csak őt téveszti meg a múltjához 
fűződő némely kellemes emlék, s emlékezése az ifjúkor sugaránál 
fényesebbnek látja a múltat a jelennél.

Mindamellett bizonyos az, hogy a helyesírás, még a magyar 
helyesírás is, mely pedig egyike a legkönnyebbeknek, sok gondot 
okoz tanulónak és tanítónak egyaránt s a fogalmazás művészetében 
sem viszik a tanulók annyira, hogy későbbi pályájukon is mint 
jogászok, orvosok, mérnökök ne produkálnának stilusszörnyeket.

Arányban áll-e hát az eredmény azzal a fáradsággal, a melyet 
a tanuló, de különösen a tanár ezekre a gyakorlatokra fordít ?

E kérdésre nagyon plausibilis válasznak tetszik az, hogy akár 
arányban áll a munka az eredménynyel, akár nem,— nincs más mód 
a helyesírás és fogalmazás megtanulására, mint azt gyakorolni, s 
erre eszközünk az írásbeli dolgozat.

Azt hiszem, ez nálunk ma általánosan uralkodó nézet. Ebből 
tehát az következnék, hogy ha az eredmény a helyesírásban és 
fogalmazásban nem kielégítő, az írásbeli dolgozatok száma még 
szaporítandó, s minél több írásbeli dolgozatot írnak a tanulók, 
annál nagyobb lesz a siker.

Mégis mit tapasztalunk ? A középiskolai tanítás új tervei 
nemcsak hogy nem szaporítják az írásbeli dolgozatok számát, hanem 
korlátozzák. Ebből látszik, hogy a terv készítői sokalták az írásbeli 
dolgozatokat. Azonban az eredményt keveselték, mert utasításokat 
adtak már magába a tervbe, hogy azok intensivebb felkarolásá- 
sával az eredmény fokoztassék.

A dolgozatok számát szaporítani valóban nem is lehetett. 
Már régebben felhangzott a panasz, hogy sok az írásbeli dolgozat. 
A külföldön Kollbrunner Ulrik szólalt fel ellene.* Ezt a czikket, 
mint igen időszerűt, ismertette a «Középiskolai Tanáregyesületi
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* Über das Mass der schriftlichen Arbeiten in der Secundärschule. 
Középisk. Tan. Egyes. Közlöny XV. évf.
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Közlöny.» Röviddel utána Koronczy Imre * ugyancsak a Tanár
egyesületi Közlönyben a magyar tanulók írásbeli dolgozatairól 
czikkezett. Az összes írásbeli dolgozatokat kell mindenféle szakból 
tekintetbe vennünk a tanuló szempontjából. Ezeket összeszámítva 
az alsó osztályokban mintegy 20 dolgozatot kell a tanulónak írnia. 
Ehhez járul, hogy egyéb írni valójuk is van, mint pl. a fordításhoz 
szükséges szavak kiírása, rajzok kihúzása, térképrajzolás stb.

Sokszor tették szóvá a tanárok nagy munkáját is, melyet a 
sok dolgozat javítása okoz, s erről nem egyszer meglepő számada
tokat állítottak össze. Pedig talán nem is a javítás a legnagyobb 
munka, mely a dolgozatokkal jár, ha azokat valóban igazi pæda- 
gogus módjára kezeljük ; de hogy a leglélekölőbb, a legunalmasabb, 
az bizonyos. Mindenki tapasztalta, hogy a nagyszámú javítás a 
szellem bizonyos lenyíigözésével jár, olyannyira, hogy ha hatodszor- 
hetedszer fordul elő bizonyos hiba, már ingadozunk, vájjon hiba-e 
az valóban, s nagyobb számnál ez annyira fokozódhatik, hogy már 
egészen elveszítjük a bizonyosságot, s kénytelenek vagyunk szótár 
vagy könyv segítségével eldönteni, vájjon a tanulónak van-e igaza, 
vagy nekünk. Ezt a példát, melyet minden philologus a maga 
tapasztalataival támogathat, Herman Schiller is felhozza, az 
orthographia megtanulásáról szóló tanulmányában.**

A dolgozatok száma tehát sem a tanulók sem a tanárok 
szempontjából nem szaporítható, s valóban határozott tendentia 
mutatkozik azok korlátozására. Ez a tendentia annál jogosultabb, 
minthogy nem állhat meg az a tétel, hogy a helyesírás és fogalmazás 
megtanulására az egyedüli eszköz ez a havonkint egyszer vagy két
szer megszabott pensum volna. Sok más eszköze is van ennek. Ezek 
a dolgozatok csak documentumok, a végzett munkának csak nyomai, 
támpontok a tanügyi adminisztráczió számára. A tanulás igazi 
munkája nem adminisztrálható, mert az a gyermek lelkében megy 
végbe, s így egészen a tanár lelkiismeretének a dolga.

Az írásbeli dolgozatok száma csak másodrendű fontosságú. 
Első sorban az a psycliologiai munka fontos, a melyet a tanuló 
végez, mikor az írásbeli dolgozatot megírja. Ennek a munkának a

* Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXVIII. évfolyam.
** Sammlung von Abhandlungen aus dem Gebiete der pædagogischen 

Psychologie und Physiologie. Herausgegeben von H. Schiller und Th. 
Ziehen. II. Band. 4. Heft.



minőségétől függ, vájjon mennyire járul hozzá azon készség meg
szerzéséhez, a melyet a nyelvi tanitás egyik czéljául tekintünk. 
Három sor leirása, ha az bizonyos psychologiai munkával járt, 
bizonyos esetben instructivabb lehet ugyanannyi lapnál, melyet a 
tanuló úgy írt le, hogy mellette szellemi tevékenysége igénybe alig 
vétetett.

Hogy ez valóban úgy van, ez a későbbiekből kiviláglik. Ha 
vizsgálom a helyesírás és fogalmazás megtanulásának föltételeit 
nagyon alárendelt tényezőnek tűnik fel maga a megírt dolgozat s 
főfontosságunak az a szellemi munka, a melyet a tanuló akkor 
végez, mielőtt a dolgozat valamely mondatátleírja ; az a psychologiai 
processus, a mely lelkében végbe megy addig, míg a leírandó nyelvi 
documentum létrejön.

Az eddigiekből is következik már, hogy miben áll az írásbeli 
dolgozat pædagogiai értéke, s mikor instruktiv valóban az ilyen 
dolgozat ?

A dolgozat pædagogiai értéke nem abban van, hogy ren
delkezésünkre áll ötven füzet, melyekből megláthatjuk, melyik 
tanuló hány hibát követett el. Értéke abban van, hogy míg ezek a 
dolgozatok a hibákkal együtt létrejönnek, az az ötven tanuló oly 
szellemi munkát végez, melynél tárgy-, és szóképzetek, hangok és 
írásjegyek képzetei ismételten kapcsolódnak, ismételten fölujíttatnak 
s ennek folytán az associatio utjai lehetőleg kimélyíttetnek, mi
által dispositio áll elő ugyanezen képzetek könnyű és gyors kap
csolódására.

Ennélfogva az Írásbeli dolgozatokra fordított fáradság nem 
akkor áll arányban az eredménynyel, ha ezeket a dolgozatokat 
egyszerűen csak adminisztráljuk vagyis a füzeteket kiosztjuk, a 
tanulóknak pl. diktálunk, a füzeteket összeszedjük, kijavítjuk 
és visszaadjuk a tanulónak. A formának eleget tettünk ; de a lényeg
nek nagyon kevéssé. Mert ekkor éppen a legfontosabb momentumot 
ejtjük el, a tanulók csak annyit tanulnak mellette, a mennyi 
emlékezetükben véletlenül fennakad. Igazi pædagogiai eljárás 
azonban csak az, a mikor öntudatosan kényszerítjük a tanuló szel
lemét arra a psychologiai munkára, a mely szükséges ahhoz, hogy 
az általunk kiszemelt képzetek kapcsolódjanak, sazok fölujításával 
kellő dispositio álljon elő.

Hozzáfűzhetem ehhez a kérdéshez mindjárt véleményemet a 
javítás értékéről is. Erre nézve az az általános nézet, hogy az
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írásbeli dolgozat ebben kulminál ; a javitás a világon a legesleg 
fontosabb dolog ; a javítás a legjobb és legpædagogiaibb eszköz a 
helyesírás és fogalmazás megtanulására. Az a legjobb tanár, a ki 
legtöbbet javít, legtöbb kék czeruzát fogyaszt, s egyetlen hibát sem 
hagy aláhúzás nélkül.

Félve mondom ugyan ki, mert talán felettes hatóságok gya
núját fogom magamra irányítani, de mégis kénytelen vagyok evvel 
a nézette] szemben is azt az állítást koezkáztatni, hogy a javítás is 
csak másodrendű dolog. Ez is következik az előbbiekből, ezt az 
állítást is meg fogja erősíteni a helyesírás és fogalmazás megtanu
lásának tüzetesebb vizsgálata. Most tehát csak annyit óhajtok előre- 
bocsájtani, hogy a javítás csak úgy eredményes, ha a növendék 
hasonló psychologiai munkát végez, mint a dolgozat megírásakor. 
Ez azonban a tömeges tanításnál sokkal több nehézségbe ütközik, 
mint a dolgozat megiratása. Mert az iratás alkalmával a dolgozat
nak közös tárgyat választhatunk, s így azt közösen megbeszélve az 
osztály közösen végezhet bizonyos szellemi munkát. A hibák azon
ban individuálisak lévén, a növendékek csak akkor végeznének 
eredményes szellemi munkát, ha a javítás alkalmával egyéni meg
beszélés volna lehetséges.

Igaz, hogy ezzel a bajjal szemben az utasítások is, meg a 
gyakorló iskola azt ajánlják, hogy a gyakoribb és általánosabb 
hibák közös megbeszélés tárgyává tétessenek. Ez valóban nagyon 
helyes. De a gyakorlatban sokat veszít értékéből, először a népes 
osztályok-, másodszor a rendelkezésre álló idő csekély volta követ
keztében.

A népes osztály óriási terhet ró a pliilologus tanárra. Ezt 
már sokszorosan megvilágították. A föntebb idézett dolgozat sze
rint, ha egy osztályra csak 40 növendéket számítunk, a mi valóban 
ideális állapot, akkor is havonként 480, évenként 4320 füzetet kell 
átnézni, a mi — ha egy dolgozat átnézésére öt perczet számítunk — 
évenkint 360 óra. Ha azonban olyan ideális javítást óhajtunk a 
tanulókkal végeztetni, a minőt az utasítás ajánl, ahhoz még több 
idő kell, mert a javítás nem végezhető gépiesen, hanem szükséges, 
hogy a tanár egy osztály hibáiról magának képet alkosson. Ez 
csak a dolgozat figyelmes átnézésével lehetséges, a mi körülbelül 
olyan szellemi munka, mint mikor egy könyvet oly czélból olvasunk 
el, hogy arról referálhassunk, bírálatot írhassunk. Csak az ilyen 
javitás értékes.
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Ha már most a tanulókkal javíttatunk, akkor arról kellene 
gondoskodni, hogy a hiba helyett a helyes forma erősen rögzíttessék 
az emlékezetben, mert ha ez nem történik, hanem csak az alá
húzott hiba helyére a helyes melléjegyeztetik, anélkül, hogy a 
tanuló erősebb szellemi munkát végezne, nagy a valószínűség, hogy 
a hibajavítása nem járt a kellő tanulsággal. S ez a leggyakoribb 
eset. Persze ezzel szemben azt mondhatná valaki, hogy elég, ha 
egy-egy dolgozat javítása alkalmával csak egy-két eset is tanulság
gal járt. Ez a nézet látszik az utasításokból is, melyek szerint csak 
a közös hibák a megbeszélés tárgyai, a többieket elejtjük.

Igen ám, de ha a dolgozatok javítása, a mely a tanár részé
ről annyi időt, fáradságot és szellemi munkát kiván, az iskola ide
jéből egy órát vesz el, s mégis positiv eredmény gyanánt ilyen 
csekélységet, egy-két szónak helyes írását vagy használatát nyújtja 
csak, valóban első rangú tényezője-e az írásbeli kifejezés megtanu
lásának, valóban arányos-e a fáradság az eredménynyel ?

Előttem úgy látszik, hogy sokkal nagyobb jelentősége van 
ennél az utólagos javításnál, annak a javításnak, a melyet mód
szeres vezetés mellett a dolgozat megírása alkalmával, vagy meg
írása közben végez a tanuló, mert akkor van helye és ideje annak, 
hogy a helyest a helytelentől megkülönböztetve, a helyesek össze- 
füződjenek, s a hiba mint hiba appercipiáltassék.

Fölösleges talán mondanom, hogy a javításoknál mindig az 
alsó osztályok helyesírási és fogalmazási gyakorlataira gondolok, 
mert hiszen a felső osztályok önálló dolgozatai egészen egyéni 
birálatot kívánnak. Ezek voltak azok az általános kérdések, melye
ket már előzetesen föl akartam vetni, melyeket azonban tárgyam 
részletes fejtegetése alkalmával sem fogok figyelmen kívül hagyni.

Áttérve már most a magyar írásbeli dolgozatok anyagára és 
módszerére, tárgyamat a dolog természete szerint kétfelé kell válasz
tanom. A magyar írásbeli dolgozatoknak ugyanis kétféle czéljuk 
van : az egyik a helyesírás, a másik a fogalmazás megtanulása. 
Mindakettő kétségkívül nagyon fontos dolog s megérdemli, hogy 
minél többet foglalkozzunk azokkal a módokkal, a melyek e czélok 
elérését elősegítik.

Lássuk először is a helyesírás megtanulásának a kérdését.
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II. A helyesírás tan ítása .

A helyesírás megtanulása lígy látszik nem tartozik a könnyű 
dolgok közé. Az iskolának mindig sok baja volt vele, sok időt for
dított reá, s mégis kevés volt az eredmény. Nem kell azt hinnünk, 
hogy régebben talán nagyobb sikere volt a helyesírás tanításának ; 
ellenkezőleg : ha a legműveltebbek írását, sőt az írók munkáit néz
zük, azokban a helyesírás éppen nem kifogástalan, sőt erősen 
ingadozó ! Ma fokozottabbak igényeink a helyesírást illetőleg, mert 
a nyelvtudomány haladt, s ezzel a haladással együtt járt az igények 
fokozódása a helyesírásra nézve.

Nálunk is sok a panasz, hogy tanulóink helyesírása nem 
kielégítő, pedig helyesírásunk aránylag könnyű. Mit szóljanak a 
francziák, németek vagy angolok, az ő helyesírásuk hasonlíthatat
lanul nehezebb. Persze, ők is panaszkodnak, s keresik a módot, 
hogyan lehetne a helyesírás megtanulását megkönnyíteni.

Nem mondhatni, hogy ez a mód már meg volna állapítva, 
sőt a vélemények nagyon is elágazók, s az igazi psychologiai ala
pokon nyugvó módszer képződése még csak most kezdődik.

A pædagogusok egész légiója foglalkozott a helyesírás mód
szerével, s mindegyik kiemeli azokat a nagy nehézségeket, a melyek a 
helyesírás megtanításával járnak. Pl. Harnisch azt mondja: «Becht- 
schreibung ist ein Schulmeisterkreuz.» Diesterweg: «Das Becht- 
schreiben ist eine schwere Sache.» Wurst: «In der That giebt es 
kaum einen Schulgegenstand, der dem Lehrer mehr Mühe macht 
und bei dem Schüler von geringerem Erfolge ist, als der Unter
richt im Bechtschreiben.»

Ugyanezt fejezi ki versekben egy néhány év előtt megjelent 
könyvecske : «Der deutschenBechtschreibungNürnbergerTrichter» :

«Ein Geheimnis ohne Grund 
Is t die deutsche Rechtschreibung.
Dem Lehrer und den Kindern gar 
Bleibt sie ein Schulkreuz immerdar.»

S nemcsak a németeknél van ez így, hanem a francziáknál és 
angoloknál is. A franczia iskolában háromszor hetenkint van helyes
írási gyakorlat.* Az angolok naponkint félórát fordítanak reá. Az
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időnek tehát jelentékeny‘részét veszi igénybe ez a tanulmány, a  
mely elvégre is nem nyújt semmi tartalmat, hanem tisztán formális 
munka, sőt véleményem szerint, mint ilyen, nagyon kevéssé értékes, 
az értelem fejlesztéséhez hozzá nem járul, hanem csupán csak az 
ügyességek színvonalán áll. Készség, de nem tudomány, nem 
művészet, s így a szellemi képzés szempontjából alárendelt jelen
tőségű.

De szükség van reá, meg kell tanulni, mint a hogy a zongorázó- 
nak a zongorázás technikáját, a festőnek a festő anyagok kezelésé
nek technikáját meg kell tanulnia.

Lássuk, hogyan történik ezen készség megszerzése.
A módok, melyekkel a helyesírást megtanítani igyekeztek, 

történeti kifejlődésükben a következők : 1. A másolás. Sokat írattak 
addig amíg jól-rosszul meg nem tanulták. Módszerről e tekintetben 
Pestalozzi fellépéséig nem is lehet szó. Az ő hatása alatt a helyes
írás módszere is fejlődésnek indult. Olivier, Grassmann, Harnisch, 
Diesterweg a helyesírás megtanulását a hangoztatásra alapítják, a 
fül útján akarják tehát megtanítani a szavak helyes leírását s erre 
főeszköz a diktálás. Ez tehát a második mód. Ennek a nézetnek ma 
is rengeteg sok híve van. Nálunk is a tollbamondás minden iskola 
írásbeli dolgozatai között nagy számban foglal helyet. Franczia- 
országban sokan mondhatni egyedüli eszköznek tekintik.

Jules Payot, kinek neve nálunk sem ismeretlen, a «Revue 
universitaire »-ben 1896-ban nagy czikket írt a tollbamondás ezen 
általános uralma ellen, melyben a diktálással szemben más eszkö
zöket ajánl, s kiemeli a másolás jelentőségét is.

A németeknél Bormann, Kehr s más pædagogusok is a helyes
írás megtanulásában a szemnek tulajdonítanak nagy jelentőséget, 
s a szóképek szemlélése útján akarják megtanítani a helyesírást. 
Vannak végül, a kik a helyesírás tudását az értelem dolgának tart
ják, s a helyesírás szabályainak megtanulását vélik legfontosabbnak. 
Bizonynyal mindenki előtt világos, hogy mind a három tényező
nek van része a helyesírás megtanulásában. A kérdés csak az, hogy 
melyiknek mekkora szerep jut.

Erre nézve újabban nagyon érdekes psychologiai vizsgála
tokat eszközöltek, s fölhasználták a kísérleti psychologia és psycho- 
physika eredményeit.

E vizsgálatok megindítója W. A. Lay, kinek könyve : «Führer 
durch den Rechtschreib-Unterricht, gegründet auf psychologische
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Versuche,» legjobb összefoglalása az e kérdésre vonatkozó összes 
elméleteknek. E mellett Herman Schiller adott ki egy füzetet : 
«Studien und Versuche über die Erlernung der Orthographie. In 
Gemeinschaft mit Lehramtsassessor Heinrich Fuchs und Lehrer 
August Haggenmüller.»

Nézzük tehát először is a helyesírás psychologiáját. Az ideg
élettan az agyban a nyelv számára külön területet jelöl ki s igyek
szik minden egyes functiót lehetőleg lokalizálni. Lay lélektani kuta
tásaiban a Ziehen álláspontjára helyezkedik s vizsgálódásait a 
parallelizmus elmélete alapján eszközli. Mint ismeretes, ennek 
alaptétele az, hogy minden szellemi jelenségnek az idegrendszer
ben bizonyos anyagi változás felel meg. Ez az elmélet még nem 
tekinthető bebizonyítottnak és sokan a tudósok közül tartózkodás
sal fogadják még az erre alapitott kombinácziókat. Mert ha ismer
jük is az agyban a nyelvképesség székhelyét, még nagyon távol 
vagyunk attól, hogy világos képet kapjunk a nyelvhasználat mecha
nizmusáról. Lay a következőnek képzeli ennek egész szervezetét. 
Azért mondom képzeli, mert éppen az e nemű kutatások legkiválóbb 
szakembereinél, mint Ziehennél * és Flechsignél ** nem találunk 
elég adatot, melyekből az egész folyamatot ilyen részletesen lehetne 
megkonstruálni. Mint ismeretes, ez a lélektan centrumokat és 
vezető utakat különböztet meg. Van e szerint centrum a látás 
képzetei számára a nagy agy hátsó felében, centrum a hallás 
képzetei számára. A többi centrum egyelőre nem érdekel bennün
ket. Van azonban kétféle beszédcentrum, először egy sensorikus 
beszédcentrum a beszédhangok képzetei számára, másodszor egy 
motorikus beszédcentrum a beszéd alkalmával végzett mozgások 
képzetei számára, végül kétféle centrum az írásjegyek számára : 
először egy sensorikus írásjegycentrum, másodszor egy motorikus 
írásjegycentrum, az íráshoz szükséges mozgások képzetei számára. 
Ezek a centrumok vezető utak által függnek össze.

E szerint a rózsa összképzete pl. a következő részletképzetek
ből alakul meg: 1. a tárgyképzet, 2. a szóképzet. A tárgyképzet a 
látás, a szaglás és a tapintás képzeteiből alakul. Ezek tárgyunkhoz 
kevéssé tartoznak, bennünket a szóképzet érdekel. Ez a következő 
részletképzetekből alakul meg: 1. hangképekből, a szót tudniillik

* Leitfaden der physiologischen Psychologie.
** Gehirn u. Seele. Leipzig, Veit & Comp. IS96.
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halljuk, s így előáll a szónak sensorikus hangképe. 2. egy motorikus 
képzetből, t. i. megtanuljuk a szót kimondani, melyhez bizonyos 
beszédszervek mozgása szükséges, s ehhez szükség van ezen bizo
nyos mozgások képzeteire. 3. Egy sensorikus írásjegyképzet, azaz 
a szónak írott vagy nyomtatott képe, s végül 4. egy motorikus 
írásjegyképzet, azaz azon mozgások képzete, melyeket a szó leírása 
közben végezünk. Mindezen képzetek együtt egy egységet alkotnak, 
a rózsa összképzetét. Az összefüggés schematikus vázlata a követ
kező :

T
Mi -f  H------------------
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+  Sb

S  H------------------------------- :------------------
L =  a látás centruma, S =  a szaglás centruma, T  =  a tapintás centruma, 
Sb =  sensorikus beszéd centrum liangképzetek fölfogására, Mb — moto
rikus beszéd centrum a beszédmozgások számára, Si =  sensorikus írásjegy- 
centrum írásjegyek számára, Mi =  motorikus iráscentrum az irásmozgá-

sok számára.

Mi következik már most mindezekből a helyesírásra nézve ? 
Helyesen akkor tudunk írni, ha a szóképzet minden egyes részlet
képzete egyszerre jelentkezik. Azaz, mikor valamely szót le kell 
írnom, jelentkezik az írásjegyek képzete az emlékezetben, s egyúttal 
fölébrednek ezen írásjegyek motorikus képzetei is. Azaz, igaz a 
Payot mondása, hogy «a helyesírás inkább az emlékezet, mint az 
értelem dolga.» Attól függ, mennyire elevenednek föl az írásjegyek 
képzetei, s milyen nagy a dispositio arra nézve, hogy a motorikus 
képzetek rögtön hozzákapcsolódjanak. Azonban mind a négyféle 
részletképzetnek van szerepe, mikor valamely szót leírunk. Mert 
e részletképzetek kapcsolatban vannak, s így egymást támogatják.



A psychologia teliát igazolja az idők folyamán kifejlett gyakorlatot. 
Helyes igénybe venni a helyesírás megtanulásánál a szemet, mert 
az írásjegyek képzete az, a melyet fel kell újítani, mikor a szót le 
akarjuk írni. E szerintigazolva van a másolás jelentősége a helyes
írás megtanulásánál. Schiller is említi azt a példát, hogy a gyer
mek a helyesírási gyakorlat alkalmával mereven néz a táblára és 
saját bevallása szerint elképzeli, hogyan volt az illető szó írva. 
Schiller általában ezt a momentumot, az írásjegyek képzeteinek 
emlékezetbe vésését tartja legfontosabbnak.

Helyes dolog igénybe venni a fület, mert a hangképzetek 
segítenek fölujítani az írásjegyek képzeteit. De itt kell talán meg
emlékeznem a kiejtésről, s a fonetikus helyesírásra való törekvé
sekről.

A psychologiai analysis kétségtelenné teszi azt, hogy a hang
képzetek mint az összképzet részletei szoros összefüggésben állanak 
az írásjegyképzetekkel. Egyik a másik fölidézését elősegíti. Egyik 
a másikét mondom, mert ez a hatás kölcsönös. Psychologiai szem
pontból tehát közömbös, hogy milyen jegyek felelnek meg a han
goknak, mert kezdetben akármilyenek is a jegyek, a kapcsolódás 
munkája egyformán fáradságos. Csak később mikor már bizonyos 
hangokra bizonyos jegyeket elfogadtunk, akkor okoz nehézséget 
a változás. Az idők folyamán a kiejtés változásával nem tart lépést 
az írás változása. Van-e erre ok? Bizonynyal van, de nem mindig 
kielégítő. A fonetikus írás tehát könnyebbé teszi a helyesírást azért, 
mert egyféle hangképzethez nem kell sokféle írásjegyképzetet tár
sítani, s a helyesírás így inkább válhatik mechanicussá, kevesebb 
szerep jut az értelemnek, inkább lesz csupán az emlékezet dolga.

Van még egy fontos mozzanat a helyesírás megtanulásában, 
melyet eddig nagyon kevés figyelemre méltattak. Ez azon motorikus 
képzetek kapcsolódásában áll, melyek valamely írásjegy leírása 
alkalmával keletkeznek, s a következő leírás alkalmával fölujit- 
tatnak, mert hiszen ha ez meg nem történnék, a szót le sem tud- 
nók írni. Lay emeli ki először kellően e képzetek fontosságát.* 
Psychopathologiai esetek igazolják, hogy ezek nélkül az írás lehe
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tetlen. Ehhez kapcsolódnak azok a motorikus képzetek, a melyek 
a szó kiejtéséhez szükségesek.

Példák igazolják, hogy könnyebb leírni a szót, ha felújítjuk a 
kiejtéséhez szükséges motorikus képzeteket, azaz hangosan vagy 
legalább halkan kimondjuk. Lay és Schiller kísérletei is igazolják, 
hogy ha ezt megengedték a tanulónak, sokkal könnyebben írták 
le a szót, sokkal kevesebb hibával.

Ezek alapján világos, hogy a helyesírás megtanulható helyes
írási szabályok nélkül. Ha a képzetek felújítását annyira gyakorol
tuk, az associatio utjai annyira ki vannak mélyítve, hogy a négyféle 
részletképzetek együttes jelentkezésére a dispositió megvan, akkor 
az írásmozgások már majdnem reflexmozgásokká lettek, olyanforma 
reflexmozgásokká, a minő pl. a járás, a hol csak a mozgás meg
indítása, s az ellenőrzés szükséges.

Távolról sem elegendő e szerint a szabályok tudása, hiszen 
tapasztalhatjuk akárhányszor az iskolai gyakorlatban, hogy a 
növendékek tudják a szabályt, s még sem írják jól a szót. — 
A szabályok tehát másodrendű jelentőségűek. Csak az eljárás 
tudatossá tételére valók, s azért inkább akkor állítandók össze 
inductiv utón, mikor a tanulók a helyesírást gyakorlatilag már jó
részt tudják.

Az előadottakból következik, hogy a legfontosabb itt a képzet
szerzés munkája. Ezt a munkát azonban nemcsak az írásbeli dol
gozatok alkalmával végezik a tanulók, sőt — ha az írásbeli dolgo
zatok nem módszeresen vezettetnek, hanem puszta diktálások — 
akkor legkevésbbé.

A szóképzeteket szerzik az olvasás alkalmával, a beszéd alkal
mával, a táblára-írásnál, szóval igen sok alkalommal. E szerint 
az olvasásnak, a beszédnek, a táblásra-írásnak is van szerepük a 
helyesírás megtanulásában.

Szerintem legnagyobb része van a helyesírás megtanulásá
ban a diariumba való bejegyzésnek. Kár, hogy a gyakorló iskola 
e jó szokása még mindig nem általános. A diarium a tanu
lóknak az a füzete, melybe minden óra végén följegyzik röviden a 
tanulás eredményét, beírják a vezérszavakat, paradigmákat, 8 egyéb 
tudnivalót. Mindennap minden órán írnak bele a tanulók, s 
mindig diktálás mellett, mert egyik társuk mondja tollba a föl
jegyezni valót.

Mi ehhez képest az a két hetenkinti dolgozat !
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Nem mondom azért, hogy ez mellőzendő. Helyes dolog a 
figyelmet külön a helyesírásra irányítani bizonyos időben.

De a fődolog itt is, mi lesz?—aszóképzetek nyújtása. Az előbbi 
psychologiai indokolás alapján e szóképzetek úgy nyújtandók, hogy 
minden részletképzet lehetőleg együtt kerüljön a tudatba, szorosan 
kapcsolódjék.

E szerint az írásbeli gyakorlat alkalmával a szavak először 
is szemlélendők, még pedig szemmel és füllel. Tehát a leírandó 
szók előbb kiejtendők, s írásuk módja megvizsgálandó. A tanulók 
pl. a könyvben látják a leírt szót, de el is kell olvasniok, s meg
figyelniük, hogyan van írva. Ezután következik csak a füzetbe 
való beírás.

Mik tehát az első helyesírási gyakorlatok? Nem lehetnek 
egyebek, mint másolások. De e másolás nem abban áll, hogy a 
könyvből leírnak bizonyos szöveget. A lemásolandó szöveg alaposan 
tárgyalandó e szempontból. Mondatonkint el kell olvastatni, az 
írás módjára figyelmeztetni, s azután a mondatot leíratni. Igen 
czélszerü a nehezebb, különösebb helyesírási! szók összeállítása, 
megfigyeltetése és leiratása.

A diktálás csak a másolás után következik. Az eljárás itt is 
ugyanaz, de a szó írásmódját a tanulók már nem szemlélhetik, 
csupán képzeletben. Itt tehát már nem a képzetek elsajátításáról 
van szó, hanem reprodukálásáról. E kétféle gyakorlat igen sokféle 
gyakorlatra bontható az által, hogy mind több szóképzetet nyúj
tunk egyszerre, hosszabb részeket olvastatunk vagy olvasunk, s 
így több idő telik el, míg a képzet felújítására kerül a sor. E gya
korlatok folytatása az, mikor valamely szószerint megtanult szö
veget iratunk le emlékezetből a tanulókkal. Ebben is több foko
zat lehetséges. Először is fölhívhatjuk a nehezebb írású szókra 
előre a figyelmet, később e nélkül iratunk.

Ez azonban már pusztán az emlékezet gyakorlása, a meg
tanuláshoz kevéssé járul hozzá.

Mindezek csak megerősítik a dolgozat elején hangoztatott 
azon állításomat, hogy az írásbeli gyakorlat csak akkor instructív 
valóban, ha a képzetszerzés szellemi munkájával jár.

E szerint a helyesírási gyakorlatokat fokozatosan a következő- 
kép állíthatnám össze :

I. Olvasás. Figyelve 1. a helyes kiejtésre 2. hogyan van írva 
az illető szó.
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II. Másolás. Eleinte szavankint, később mondaton kint, mindig 
előre jelezve, hogyan kell az illető szót írni. Fölösleges talán mon
danom, hogy a szavak írásmódját a tanulókkal figyeltetjük meg, s 
ők mondják meg, hogyan Írandó az.

III. Tollbamondás. Eleinte mondatonkint mindig előre meg
figyeltetve az írásmódot. Később egész szakaszok olvashatók fel 
előre, s ezekből kiválasztandók a nehezebb helyesírású szók. Azután 
fognak a tanulók az íráshoz. Végül ellenőrzésül, mintegy az ered
mény konstatálása kedvéért lehet tollbamondani a nélkül is, hogy 
a hibákra előre fölhívnók a figyelmet.

IV. Emlékezetből való iratás.
Ezekhez járul azután a helyesírás szabályainak inductiv úton 

való összeállítása. Az alkalomszerűen gyűjtött megfigyelések végül 
rendszerbe foglalhatók, habár mindenesetre maradnak szavak, 
melyekre nincs szabály, mert a helyesírás nem alapszik csupán a 
kiejtés és származás elvén, hanem van benne önkény is. Nem a 
logika, hanem a szokás irányadó néha.

Ezek azok a gyakorlatok, a melyek specialiter a helyesírás 
megtanulásának szolgálatában állanak. A helyesírás tanulása azon
ban nem szűnik meg, hanem a leírt mód szerint folytatódik azok
nál a gyakorlatoknál is, melyek már a fogalmazás megtanulását 
akarják szolgálni.

Ez azonban átvezet már dolgozatom másik themájára.
W e s z e l y  Ö d ö n .

A VILÁGKIÁLLÍTÁSOKNAK NEMZETKÖZI 
ISKOLÁJA*

Egy új intézmény.

A knltura halad, s vele együtt fejlődnek intézményei, helyesebben 
talán megfordítva állíthatnók fel a tételt. A megállapodás, egyetemes ér
telemben képtelen fogalom, s az, a mi még új s a mit gyarló emberi el
ménk első pillanatra netovábbnak ismer, csakhamar és önmagából újat 
szül, egy újabb szemet az alkotások végnélküli lánczában.

Ilyen végső szemeknek nézik, sőt nézték már néhány évtized előtt 
is a világkiállításokat és a nemzetközi tudományos kongresszusokat, jól-

* Előadatott a M. Pæd. T. 1900 márcziusi ülésén.



lebet akadtak a jövőbe látó egyének, a kiknek sejtő elméje túlhaladottak
nak és avultaknak minősítette ezen nemzetközileg olyannyira fontos in
tézményeket, a nélkül azonban, hogy meg tudták volna mondani, hogy 
mi lehet tehát az az új és jobb, a mit helyettük életbe kellene léptetni. 
Több mint valószínű, hogy valamint a czivilizáezió egyéb mezein, itt is 
a véletlen és váratlanul fogja meghozni azt, a mire szükségünk van és a 
mi a közbeeső tudatos törekvésekből fog mintegy kialakulni.

A napokban Francziaországból, a divatok és nouveauték hazájából 
ismerős kézből vékony, alig 20 lapos füzetet kaptam, mely noha csak 
csira alakjában két szellemi újdonsággal (?) lepi meg a világot, s minden
esetre, főleg pedig a Párisba ránduló magyar kulturmunkásokra való 
tekintettel, érdemes arra, hogy közelebbről vegyük szemügyre (a dolog 
mindmáig még a franczia nagyközönség előtt is alig ismeretes, a többi 
külföld előtt még ismeretlenebb) és megítélhessük, vájjon az első, meg
engedem tetszetős benyomás után, tartós magnak mi marad meg belőle. 
Francziaország mindenha nagy volt a tudományoknak népszerűsítésé - 
ben s nem egy idevágó intézmény és munka onnan indult európai kör
útra. Csak a napokban nyílt meg Párisban két új «népegyetem», melyek 
mint a név is mutatja, az ismereteknek a legszélesebb körben való ter
jesztésére vannak hivatva. Ilyesmit akar, alkalmi keretben, a kiállítási 
iskola is, melynek egyik további, be nem vallott czélja bizonyára az újab
ban megrendült franczia prestige mélyítése is.

Most pedig vegyük kezünkbe a füzetet és jobb eligazodás kedvéért 
válaszszuk külön azt a két dolgot, melyet az helylyel-közel és nem min
dig előnyösen összevegyít.

A VILÁGKIÁLLÍTÁSOKNAK NEMZETKÖZI ISKOLÁJA. 23Í)

I.

A kiállítás nemzetközi iskolájának a meghatározását: lényegét, 
tervét és czélját maga az eredeti előadói tervezet imígy adja elő: manap- 
ságminden világkiállítás a terményeknek kiállításából és a kongresszusok
nak összességéből áll. Ehhez képest I. a kiállítás nk. iskolája a kongresz- 
szusok szervezéséhez fűződik, azokat egymás között összeköti, a propa
gandára irányuló eszközeit rendelkezésükre bocsátja és hallgatóit, érdek
körüknek megfelelően a különleges kongresszusok felé tereli; tanításának 
egy másik czélja, hogy a kongresszusok és a közönség között közvetítő
ként szerepeljen. Előre megállapított terv szerint rendezett egyetemes 
előadások összefoglalják a kongresszusokon tárgyalt főbb kérdéseket, a 
végből, hogy igaz valódiságukban és a mennyire lehetséges összefüggésük
ben mutassák be a művészetek és a tudományok legújabb vívmányait, a 
mi később kötetekbe foglalva, a művelődés jelen állapotának synthetikus 
képét tárja majd elénk.
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2. Az anyagi termények kiállításával az előadásoknak egy másik 
sorozata áll kapcsolatban. A kiállításnak hatalmas folyosóin vannak fel
halmozva és elrendezve az összes országoknak természeti, ipari és mű
vészeti termékei. A látogató elé táruló ezen óriási szemlélet magyaráza
tot és tanítást igényel ; erre lesznek hivatva a nk. iskola műszaki előadá
sai. A kiállításnak minden csoportját és szakosztályát tanulmányozni és 
magyarázni fogj a ez az oktatás, mely a szemnek és az észnek szól. Jóllehet 
ezen előadások tárgyai, valamint a kiállításéi különbözőek lesznek, egy 
összefüggő egészet fognak alkotni s szorosan fognak az egyetemes elő
adásokba kapcsolni, a melyek mint megannyi keret, az oktatás egységét 
biztosítják.

Az előadások részben a kiállítástól rendelkezésre bocsátott helyi
ségekben, részben a Sorbonne, a Musée social és a kongresszusok palo
tájának termeiben fognak megtartatni.

A kiállítás csarnokainak látogatása, a mennyire lehet, az előadók
nak személyes vezetése mellett, párhuzamosan halad az előadásokkal, 
melyeket szemléltet és kiegészít. E látogatások a kiállítás keretén kívül 
Páris városában is folytatódnak s rendszeres egymásutánban megismer
tetik Francziaországnak történelmi és művészeti emlékeit, a nagy mu- 
seumok kincseit, a könyvtárakat, a tudomány és az oktatás hajlékait az 
egyetemtől kezdve a népszerűsítő oktatás intézményéig. Ezen látogatá
sok érdekében a franczia előkészítő bizottság már eleve biztosította ma
gának a rokon franczia vállalatok igazgatóinak közreműködését, a kik 
nem érték be azzal, hogy kedvezményeket nyújtsanak, hanem részben 
önmaguk vállalkoztak a helyszinén az előadások megtartására.

A tervbe vett két rendbeli előadások közül az egyetemesek az álta
lános szükségletet tartják szem előtt, tehát bárki által hallgathatók ; a 
műszaki előadások ellenben nem kizárólagosan, de főleg a különböző 
foglalkozások szerint csoportosított szakközönséghez fordulnak. így pl. 
augusztus és szeptember havában, az elemi iskolák tanerőinek előrelát
ható tömeges látogatása miatt, az előadások főleg az őket érdeklő moz
galmaknak és ügyeknek lesznek fentartva, míg olyan előadások, a melyek 
a művészeket és a különböző tudományágak specialistáit érdeklik, állan
dóan szerepelnek a napirenden. Végre egészen külön szakosztály ter
veztetik a nagy iparvállalatok munkásai részére, a kik különleges elő
adásokban meg fogják ismerni szakuknak intézményeit és jelen állapotát 
más országokban.

A nk. iskola előadásainak első hatása abban nyilatkoznék meg, 
hogy ellenszert és segítséget nyújtana a mindinkább növekedő specialis- 
musnak, a mely szükséges feltétele ugyan a tudományos haladásnak, de 
veszélyeztethetné a szellemnek egyetemes fejlődését, sőt magát a tudo
mányt is, ha egy összefoglaló oktatás alakjában nem volna meg a cor-



A VILÁGKIÁLLÍTÁSOKNAK NEMZETKÖZI ISKOLÁJA. 241

rectivuma. Az intézménynek czélja azonban nem pusztán tudományos, 
mert a műszaki ismeretek összességét felölelő oktatás kiválóan alkalmas 
arra, hogy nem csupán a tudományok és művészetek, hanem valamennyi 
emberi tevékenység között bizonyos összefüggést létesítsen, hogy sok
oldalúságával maga köré gyűjtse a különböző foglalkozású és műveltségű 
egyéneket és összefoglaló jellege révén szorosabban fűzze őket egymáshoz.

A különböző osztályok és körök közelítése a tervezőknek egyik fő- 
czélja; nem egyoldalúan anyagi közeledés ez, mert a nk. iskola jellegé
nél és a rendelkezésére álló eszközöknél fogva a legkülönbözőbb állású 
és foglalkozású egyéneknek együvétartozását fogja köztudatra kelteni.

A vállalat pénzügyeinek, ennek a fontos és kényes dolognak, csak 
kevés szót szentel a prospectus, mely a franczia csoport jövedelemforrá
saiul a következőket sorolja fel : befolyt és jövendő adományok, a tagok 
járulékai, a kiállítás nk. iskolája hallgatóinak illetékeiből az őt megillető 
jutalék. Ezek részére 25 frankért (sok!)* egy hétre és valamennyi elő
adásra érvényes belépőjegyeket állítanak ki, a hosszabb időre érvényes s 
arányosan mérsékelt jegyek árai még nincsenek megszabva. Az «Asso
ciation Internationale» tagjai (1. alább) méltányos és arányos kedvez
ményben részesülnek.

Az új vállalatnak külföldi vonatkozásairól, térhódításáról és fiók
intézeteiről (groupes étrangers) füzetünk a következőket írja: A fran
czia csoporttal egyidejűleg megalakult egy angol bizottság is, a melyet a 
British Association támogat 6000 tagjával, kik között ilyen előkelő ne
vekkel találkozunk mint : James Bryce, Archibald Geikie, Lister, Foster, 
Lubbock, Murray. Készen áll a belga csoport is, míg az amerikai ala
kulófélben van. A francziák remélik, hogy a németek is részt fognak 
venni a vállalatban, mely iránt több német tudós, s maga a német kiál
lítási kormánybiztos melegen érdeklődnek. Az első szervezkedő lépések 
megtörténtek továbbá Olaszországban, Németalföldön és Svájczban, a 
következő államokban «Olaszország, Ausztria, Spanyolország, Portugál, 
Svédország, Görögország, Kanada a nk. szövetkezetnek, főleg az egyete- 
temeken, máris számos tagja van. Immár az Association, kellőleg szer
vezkedve, minden országban hatalmas propagandát indit meg».

Ezek után ismerkedjünk meg azon intézménynyel, melynek a most 
vázolt első életnyilvánulása s a mely mellett jóval egyetemesebb szerepre 
van hivatva.

* Az ingyenes népoktatás hazájában, a mely egyéb javainál fogva 
is méltán el lehet ezen előreláthatóan sovány bevétel nélkül, azt tartom, 
hogy ez az ú. n. nemzetközi népoktatás is ingyenes lehetett volna. Nekem 
úgy tetszik, hogy a tervezők itt is rosszul számítottak, mert az erkölcsi és 
kulturális összsiker nagyban felért volna a valószínű és gyenge részlet
sikerrel.

Magyar Pedagógia. IX. 4. 10
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П.

Association internationale pour le développement de la science 
des arts et de l’éducation, (rövid.: A. I.), vagyis a tudomány, a művé
szetek és a nevelés fejlesztésére alakult nemzetközi szövetség. Ez a czíme 
egy ríj világegyesületnek, mely a nagy közönség részére váratlanul és 
meglepetésszerűen lépett a nyilvánosság elé, holott a szakember előtt a 
múltnak számos analog törekvése ismeretes és a mely első gyakorlati 
czéljául az imént ismertetett nk. kiállítási iskolákat tűzte ki. Ha ezek
nél (1. fent) a túlterhelés ellenszereként a népszerűsítő tömegoktatást 
neveztük meg erkölcsi rugónak, úgy itt a szűkkeblű nemzeti határok le
döntése és a nagy emberi család szellemi testvérisülése lehetett az esz
ményi rugó. Hogy ez a nemes, az összemberiséget az értelem erejével 
átölelő felfogás ma már mennyire megért, azt napjainkban újólag és örven
detesen tapasztalhattuk a berlini tud. akadémia alapításának 200-adik 
évfordulója alkalmából, midőn a porosz kultuszminiszter az ünnepélynek 
kiváló nemzeti jelentőségével összeférbetőnek tartotta azt, hogy a kül
földi akadémiákkal való viszonyt szóvá tegye és az újabban megalakult 
nemzetközi akadémiai szövetségre utaljon, a pénzügyminiszter pedig a 
tudományoknak egyetemes terjedését a béke egyik eleme gyanánt 
magasztalta.

Lássuk mindenekelőtt röviden s a kibocsátott füzetke kapcsán az 
A. I. mibenlétét s azután szóljunk kritikailag ezen tervhez is. A kilencz 
czikkelybe foglalt nk. alapszabálytervezetnek, melyet az összes nemzeti 
csoportoknak 1900 május havára tervezett első közgyűlése lesz hivatva 
véglegesen megállapítani, főbb pontjai a következők.

Az A. I. közvetlen czélja az 1900. évi világkiállítás nk. iskolájá
nak megalapítása ; hasonló iskolákat vagy (sic !) kongresszusokat fog a 
jövendő világkiállításokon is szervezni. Ezen kívül tervbe vette a külön
böző országok szellemi közreműködésének szervezését főleg egy olyan 
központi iroda felállításával, a mely állandóan biztosítja valamennyi 
nemzet tudós testületéinek, tudományos társulatainak, egyetemeinek és 
közoktatási intézményeinek egymáshoz való viszonyát. Az A. I. összes
sége a nemzeti csoportoknak, melyeknek mindegyike autonom. A közös 
ügyeknek intézése ezen összességet illetőleg a központi irodát illeti meg. 
Az olyan egyének, a kiknek nemzetegysége nem lépett be az A. 7.-ba, ké
sőbb meghatározandó jogokkal és kötelességekkel levelezőtagokul fel
vehetők. Az A. 1. kétévenként ül össze; ezen rendes ülésszakokon kívül 
az elnök vagy a csoportok többségének kívánságára is összehívható. Az 
állandó bizottság székhelye Páris ; a tagok megbízatása 2 évre szól stb. 
stb. Ezt követi a franczia csoportnak 12 czikkelyből álló alapszabálya, a



moly u fentiek részletezéseként a következőket mondja : a nk tudomá
nyos tájékoztatást és a franczia és külföldi kulturmunkások érintkezését 
előmozdító központok szervezése, a népszerű oktatásnak előmozdítása. 
Tagok : a) alapítók, a kik az alapítás és szervezés körül kezdettől fogva 
érdemeket szereztek maguknak ; a füzet 2 első lapja közli ezeknek való
ban fényes névsorát ; b) pártoló tagok, a kik egyszer s mindenkorra leg
alább 500 frankot fizetnek avagy legalább 3000 frankkal járulnak a biz
tosítási alaptőkéhez ; c) rendes tagok, a kik legalább évi 10, d) örökös 
tagok, a kik legalább évi 100 frankot fizetnek. Társaságok és egyesüle
tek bármily tagminőségben is szerepelhetnek. Furcsának találjuk azt az 
intézkedést, hogy külföldiek is lehetnek tagjai a franczia csoportnak ; 
ennek méltányos párját, hogy t. i. francziák is lehetnek a külföldi cso
portoknak tagjai, azonban hiába kerestük. Evenkint egy rendes közgyű
lést tartanak, ez választja a 36 tagból álló választmányt és az irodát. 
Tanulságos az utolsó, 12. czikkely, mely így szól : «A franczia csoport 
feloszlatása esetében az egyesületi vagyon leszámolás után és a közgyű
lés határozatából egy oly társulatra ruházandó, a mely hasonló nevelési 
czélt követ, avagy a franczia tudomány és irodalom befolyását igyekszik 
a külföldön terjeszteni».

Az alapszabályok kivonatának tájékoztató előrebocsátása után 
legyen szabad az új tervet és vállalkozást a kulturtörténelem, a kritika 
és a személyi vonatkozások szempontjából megvilágítanom. Erre a kissé 
merésznek látszó lépésre az a tény bátorít és az az illetékesség jogosít, 
hogy közel két évtized óta magam is foglalkozom egy világkulturális in
tézmény javaslatával és tervével, melyet Projet et Plan d'une Académie 
Universelle et Internationale (Világakadémia) czímmel, hosszú időn át 
megérlelve és részleteiben is kidolgozva ép az új század küszöbére és egy 
párisi kongresszus számára tartogattam. A végből, hogy a tervemnek leg
alkalmasabb fórumát, a leginkább megfelelő kongresszust kiszemelhes
sem, a múlt nyár óta számos tudakozó levelet küldtem párisi illetékes 
egyénekhez, míg végre több havi meddő fáradozás után két helyről is 
kielégítő és buzdító választ kaptam. Január 17-iki kelettel a Párisban 
szept. 19—30-áig megtartandó Congres de VHumanité főtitkára arról 
-értesesített, hogy a «szép tervet» a kongresszus napirendjébe felvette és 
a kéziratnak három, franczia, német, orosz nyelven való beküldését kéri. 
M. Lyon-Caen, az Institut tagja pedig február 10. kelettel azt írja, hogy 
«a nagyon érdekes tárgyról» szóló tanulmányt a jun. 5—9-iki ülésező 
•Congrès des sociétés savantes előtt bemutathatom s hogy az erre vonat
kozó és külföldieknek szükséges engedélyt önmaga fogja részemre a 
franczia közoktatásügyi miniszternél kieszközölni. S ime febr. 22-ikén 
kapom egy másik ismerős kézből azt a füzetkét, mely jelen előadásom
nak alapja volt, s a mely nagyon is általánosan és felületesen egy oly
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tervvel foglalkozik, a mely nincsen érintkező pontok híján az én esz
mémmel. A külső körülményeknek ezen találkozásától nem akarok in
korrekt következtetéseket vonni, mert az én munkám, melynek meg
jelenését immár tovább nem halogatom és a melyben a múltnak analog 
világkulturális törekvései is részletesen fel vannak sorolva, már tartal
mánál fogva is kétségtelenné fogja tenni azt, hogy az elsőség tárgyilag 
melyiket illeti meg; a mi pedig a prioritást illeti, arra annál jogo
sabban tarthatok számot, mert tervemet mai czímével először épen 10 év 
előtt pendítettem meg.* Ettől eltekintve, csak örömmel és megelégedés
sel üdvözölhetem a párisi tervet, mert nem csupán az iránt nyugtat meg, 
hogy ma még sokak előtt utópisztikusnak tetsző eszmém megvalósítása 
talán mégsem egészen lehetetlen, sőt a valóságban és a kezdeményezést 
illetőleg amannak némi hasznát is veheti. Hiányát azonban : az egészen 
magánjellegű kezdeményezést, a czéloknak összevegyítését és a nevelés
ügynek előtérbe helyezését (bizonyára a kiállítás nk. iskolájának múló 
ötletéből), továbbá az itt-ott (1. az alapszabályok 12. pontját a 12.1. ; köz
pont állandóan Párisban) kibukkanó nemzeti (franczia) túlsúlyt, vala
mint az egésznek fejletlen voltát, már csak azért sem hallgathatom el, 
mert mindezekkel szemben saját, évek hosszú során át érlelt, fejlesztett 
és tökéletesített tervemben eleve minden törekvésemet az egyéni, a hi
vatalos és az állami tényezőknek együttes bevonására, az egyetemes és 
a különleges czéloknak tervszerű és összeférhető elrendezésére irányí
tottam, s a mi a megvalósíthatás tekintetétben talán mindezeknél fon
tosabb : a hatalmas épületet már meglevő alapra, a nemzeti egyetemes 
akadémiákká bővített tudományos akadémiákra fektettem.

III.

Immár térjünk vissza a kiállítási nemzetközi iskola intézményének 
kritikájára s vitassuk meg azt, vájjon a szóban forgó intézmény szüksé
ges és lehetséges-e? Amott főleg a feltételekre, itt a nehézségekre kell 
ügyelnünk.

Bizonyos az, hogy a világkultúra rohamos gyarapodása, az anya
giak és a szellemiek terén észlelhető túltermelés, mely túlterhelés alak
jában nehezedik az emberiség elméjére, állandóan ébren tartja az ellen
szerekre irányuló törekvéseket is. Aligha tévedek, ha a nemzetközi iskola 
rugóját és szükségszerűségét is ezen törekvésekben keresem; esetlen

* Lásd: Concours pour le prix de la paix. Rapport de la commis
sion d'examen á l’Union Lombarde pour la piaix et l’arbitrage internatio
nal. (Modi ne 1890, 40. lap).



szólással : az emberi tömegnek tömeges oktatásának nevezhetném a szel
lemi és anyagi tömegekről, vagy ha úgy tetszik : iskolának nagyban, 
iskolagyárnak. Az oktatás és második sorban a tanulás technikájának 
kiszélesítéséről van itt szó, mely az egyénnek megkönnyíteni óhajtja ezt 
az elcsépelt, de soha el nem avuló szükségletet, «hogy a rohamosan ha
ladó kultúrával lépést tartson». E szempontból tehát kívánatosnak, sőt 
szükségesnek tartunk minden komoly törekvést, jóllehet a szakember 
elég készültséggel rendelkezik arra, hogy — főleg a szakkatalógusok 
helyes bevezetése kapcsán -— önmaga is eligazodhassék. Ugyanez áll a 
szakkongresszusvkról, melyek különben is csak az illető szak művelőihez 
fordulnak első sorban és munkálataikat utólagosan külön kötetekben bo
csátják a nyilvánosság elé. Az eredményeknek a kiállítási iskola javára 
történő előzetes összefoglalása a kongresszusok megtartása előtt pedig 
merő lehetetlenség.

Mindez azonban csak elmélet, jóllehet szép és igaz ; de lássuk a 
valót, azt, hogy hogyan lehet és akarják ezt a kiállítási iskolát meg
csinálni. S itt, sajnos, már az első pillanatra a kétségeknek, akadályok
nak és nehézségeknek egész raja jelentkezik, a mint az a következő kér
déseknek puszta felsorolásából kitetszik. Lesz-e elegendő számú és kellően 
képesített vezető és tanító egyéniség, valamint tanuló és hallgató ; idő 
és alkalom, még pedig mind a látogatóknak, mind a kiállításban, amazok 
egyéb teendőkkel és szórakozásokkal is el lévén foglalva és túlnyomó 
többségük csak néhány nappal rendelkezvén, emebben pedig, a tárgyak 
és gyűjtemények használati engedélyét fel is tételezve, a nagy látogató 
és laikus közönségnek jelenléte nem igen mozdítja elő az ismeretekre 
vágyó vándorok komoly czéljait. Lesz-e elég pénzük, még pedig mind a 
vállalkozóknak, mind a látogatóknak a megvalósításra és a tényleges 
részvételre* stb. stb.

Ha mindezeket elmémben forgatom, és arra gondolok, hogy a 
valóságban jelentkező nehézségek mindig felülmúlják az elméletben 
előrelátóttakat, még a legnagyobb rokonérzés és elfogulatlanság mellett 
sem tudok abban bízni, hogy az immár lejárófélben levő világkiállítá
soknak újbóli felélesztésére irányuló ez a kísérlet a maga egészében és 
teljes rendszerében meg fog valósulni és be fog válni. Hogy elvétve és 
részben az eddiginél nagyobb számban fogják egyesek és csoportok a
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* Hogy ezt az egyetemes «bökkenőt» itt sem lehet elhárítani, ime 
maguk a tervezők is beismerik, a mikor saját honi viszonyaikra vonat
kozólag igy írnak: «A kamaráktól fedezetet kértünk arra, hogy bizonyos 
számú franczia munkás meglátogathassa a kiállítást» (15. 1. jegyzet). Hol
ott természetes az, hogy mind a kiállítás, mind a kiállítási iskola, az 
illető nemzetbeliekre legkönnyebben hozzáférhető.
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kiállítás különböző ágazatait tanulmányozni, az előrelátható és termé
szetes és füzetünk (a 15. lapon) maga részletesen említi a külföldnek 
ez irányú törekvéseit és kezdeményezéseit,* de erre nézve csak az a sze
rény megjegyzésünk, hogy kiállításoknak, még pedig nem csak nemzet
közieknek, de nemzetieknek és részlegeseknek is, alkalmi tanulmányozása 
mindenha szokásban volt. Ennek nagybani, rendszeres megvalósítása 
azonban jóval nehezebb és ezen alkalommal is aligha fog sikerülni, mert 
a vállalat nagysága és a kezdet nehézségei különb és hosszabb előké
születeket kivánnak meg, mint a milyeneket — a tervezet szerint — az 
illetők végeztek, a kiket buzgólkodásukban bizonyára az is vezetett, hogy 
e vállalattal nemzetüket újabb erkölcsi és anyagi sikerekkel gazda
gítsák.

Immár a tisztelt olvasó is megítélheti a röviden előadott dolgok 
mibenlétét. Abban, hogy mind a kiállítási iskola, mind a tervbe vett 
nemzetközi kulturszövetség szép és üdvös eszmények, sőt eszmék, melyek 
ha nem is egészen újak, érdeklődésünkre, sőt pártfogásunkra érdemesek, 
bizonyára egyetértünk ; de talán abban is, hogy mindkettő a füzet kö
zölte alakjában még nagyon is homályos és elhamarkodott, mintsem, 
hogy azonnal megvalósításukba lehetne fogni és a kiállítás idejére való 
érettségét és sikerét remélni ; pedig maga egy franczia közmondás azt 
tartja, hogy : Rien ne réussit que le succès, csak a siker mondható sike
rültnek.** K emény F ebencz.

* Az angol és az amerikai kiállítási csoport felajánlotta, hogy sa
já t költségén fog nagyobbszámú iparost és munkást a kiáll, iskola elő
adásaira kiküldeni. Oroszországból és Ausztriából tanáraiknak kíséretében 
a műszaki és ipari iskoláknak néhány száz növendéke fogja a kiállítást 
meglátogatni. Rokon tárgyánál fogva idézhetem saját régibb és a franczia 
sajtóban kedvezően fogadott, de nálunk agyonhallgatott indítványomat is : 
Adassák Magyarország legjelesebb középiskolai tanulóinak mód és alka
lom arra, hogy tanári felügyelet mellett, állami vagy közköltségen, a pá
risi kiállítást megtekinthessék. (A párisi kiállítás és középiskolai ifjúságunk, 
Magyar Nemzet 1899. november 3.)

** A tárgyalás folyamán a « Világakadémia » ügyében érvényesített 
elsőségi jog arra bírt, hogy e czikket egyidejűleg egy külföldi szaklapban 
is közzétegyem. (L. a lipcsei Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung.)
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RETROGRÁD IRÁNYZAT.

Mióta a nyelvtudomány valóban tudománynyá lett és segítségével 
mélyebben belépillanthatunk a nyelvek szerkezetébe, a nyelvtanítás is 
mélyebb és biztosabb mederben halad. Iskolai magyar nyelvtanaink lelki- 
ismeretesen felhasználják a tudomány vívmányait, két kérdésre nézve 
azonban, u. m. az igeidők tárgyalására és a szótövek magyarázatára 
nézve nagyon különös jelenséget észlelhetünk.

Vannak a tudomány vívmányait gondosan felhasználó iskolai 
nyelvtanaink, mint a Simonyi, Szinnyei, Ihász-Barbarits, Gulyás István 
és Kalmár Elek stb. nyelvtanai. Ezek az igeidőket a cselekvés milyensége 
szerint csoportosítják, a szótövek változásaira nézve pedig őszintén meg
mondják, hogy az illető csoport szavai nagy részének töve eredetileg 
máskép hangzott, mint jelenlegi nevező alakjuk.

Vannak nyelvtanaink, melyek csak részben ragaszkodnak a tudo
mány vívmányaihoz és didaktikai okokból imitt-amott eltérnek a tudo
mányos terminológiától ; ilyenek a többi közt a Weszely, a Halász Ignácz, 
a Hoffmann Mór és Bartha József nyelvtanai. Weszely a jelentő módban 
a cselekvés kategóriái szerint osztályozza az igeidőket, de a feltétes és 
felszólító módban már folyamatos és befejezett cselekvés helyett jelen és 
múlt időt tanít. Halász Ignácz is így jár el, de ő ezenkívül még a jelentő 
módot is tarkítja ; igeideinek elnevezése ugyanis következőképen hang
zik: jelen idő, múlt idő, elbeszélő múlt, folyamatos múlt, végzett múlt 
és jövő idő. Hoffmann eljárása a Weszelyéhez hasonló, de a feltétes 
módban jelen és múlt időn kívül jövő időt is ismer. Bartha József nyelv
tana (1900) viszont a Halász nyomdokain jár.

Végül vannak oly nyelvtanaink is, melyek a tudomány vívmányait 
az igeidők és szótövek tárgyalásánál egyáltalában nem hajlandók követni ; 
ilyenek a nevezetesebbek közűi a Király Pál, a Deme Károly és Torkos 
László nyelvtanai.

Király Pál régmúlt időt és kötő módot ismer, Deme Károly rég
múlt időt és felszólító módot, de legérdekesebb mind között a Torkos 
László eljárása, a ki Magyar Nyelvtanának 1894-ben megjelent második 
kiadásában még folyamatos jelenről, folyamatos múltról és végzett jelen
ről, végzett múltról szól, művének újabb, 1899-ben megjelent kiadásában 
azonban visszatér a régi terminológiához és a cselekvés kategóriáit tel
jesen elvetve, csak egyszerűen jelen, múlt, jövő időnek nevezi a tárgyalt 
alakokat.

Jól tudom, hogy a szerzők csakis didaktikai okokból térnek vissza az 
egyszerűbb (jelen idő, múlt idő stb.) műszavakhoz ; a gyermek könnyeb
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ben megérti, ha csak az időre irányítjuk figyelmét, mintha egyidejűleg 
az időt és a cselekvést is megfigyelés tárgyává kell tennie. Csak az a kér
dés, hogy helyesen cselekszenek-e ? Vájjon megfelel-e tanításuk a tudo
mányos igazságnak ? Vagy ha nem felel meg, legalább didaktikai szem
pontból hasznos, vagy czélszerű-e a régihez való visszatérés ? Vagy leg
alább a tanítás czélját könnyebben megközelítjük-e vele?

Az első kérdésre szinte fölösleges válaszolni is. Torkos az igeidők 
tárgyalását Petőfi Füstbe ment terv czímű költeménye alapján kezdi 
meg. Ott van mindjárt ez a mondat : Mit mondok majd először is ked
vest, szépet neki ; itt a mondok nem jelen idő. — A Torkos nyelvtaná
nak 95. lapján áll ez a mondat : Köszönd, meg inkább a figyelmeztetést — 
viszonzá a szélkakas. Ezt a mondatot így is írhatnók : Köszönd meg 
inkább a figyelmeztetést — úgymond a szélkakas; itt úgymond (mint 
a hogy a viszonzá szó is mutatja) nem jelen idő. A régiségben az úgy
mond alakot teljesebben még így is látjuk : úgymond vala ; pl. és ö kezeit 
elterjesztvén, úgymond vala (Szarvas. Magy. Igeidők. 98.1.). — Ebben a 
mondatban: О ha akkor látok (látok vala, láttam volna) a világba, nem 
marasztott volna tán hiába, a jelennek mondott látok alak nem jelen 
idő. — Ennek a mondatnak igéit : Szeptember elsején még azt remél
tem, hogy másnapra megérkezik ; de nem jött meg, németül így mon
danék: Ich hoffte, dass er ankäme; er ist jedoch nicht gekommen ; 
olaszul így mondanók : .Speravo che sarebbe arrivato, ma non è venuto. 
A «megérkezik» alakot tehát a német és az olasz és hasonlóképen a 
franczia is futurummal vagy præteritummal fejezik ki ; és a magyarban 
mégis jelen idő volna ?

Lássuk csak ! A másnapra várt megérkezés szeptember elsejétől 
számítva kétségenkívül jövő idő; a mai naptól (márczius 15-étől) szá
mítva viszont múlt idő ; megérkezik tehát az egyik szempontból tekintve 
jövő idő, a másik szempontból véve múlt idő ; de azt, hogy jelen időben 
volna, semmi szín alatt sem mondhatjuk.

A dolog tényleg úgy áll, hogy a magyar nem ismer ugyan conse- 
cutio temporumot, de arra igenis nagyon ügyel, hogy a mellékmondat 
cselekvése egyidejűséget, elő- vagy utóidejűséget (folyamatos, befejezett 
vagy beálló cselekvést) fejez-e ki.

Nincs itt helyén, hogy az igetan fejtegetésébe bocsátkozzam, de 
azért az eddigiekből is világosan látható, hogy példamondataink ige
alakjai közűi

mondok nem jelen idő,
úgymond nem jelen idő.
látok nem jelen idő,
megérkezik nem jelen idő.



RETROGRAD IRÁNYZAT. ■249

Ha tehát a középiskolák, felsőbb leányiskolák és polgári iskolák 
alsóbb osztályai számára írt nyelvtanainkban nem akarjuk a gyermeke
ket az igeidők elnevezésénél kétféle kategóriával terhelni, akkor a tudo
mányos igazság azt követeli, hogy a régi

ír ír (vala) (majd) ir
folyamatos jelen folyamatos múlt folyamatos jövő

alakokból mai napig megrövidült, ir alakot egyszerűen folyamatos cselek
vésnek, ne pedig jelen időnek nevezzük. Mert folyamatos cselekvésnek 
mindig folyamatos cselekvés az ir alak, de jelen időnek nem mindig az.

Ép így áll a dolog a felszólító és feltétes mód alakjainak elneve
zésével is ; pl. Torkos 72. 1. Mikor Jézus Krisztust el akarták fogni, 
hogy a keresztre feszítsék ; ebben a mondatban a feszítsék alak Torkos 
és Halász szerint felszólító mód jelen idő. És itt méltán kérdezhetjük : 
Mikor akarták keresztre feszíteni ? Talán most ? Dehogy ! Ezerkilencz- 
száz évvel ezelőtt. Ez tehát nem jelen, hanem múlt idő. A latin, olasz, 
franczia (explicita alakban) tényleg præteritum imperfectummal fejezik 
ki. A magyarban azonban fölösleges, hogy itt az igeidőt tudakoljuk, mert, 
mint fönnebb említém, a mellékmondatra nézve csak arra ügyel a ma
gyar, hogy egyidejűség van-e benne vagy sem. Ez esetben csakugyan 
akkor akarták keresztre feszíteni, a mikor el akarták fogni; tehát folya
matos cselekvés (imperfectum, mint a latin-, olasz- és francziában).

Az igeidőknek Torkos-Halász-féle elnevezése tehát nem felel meg 
a tudományos igazságnak ; nem felel meg a didaktikai czélszerűségnek 
sem, mert csak nem könnyebbítettük meg a gyermek munkáját azzal, 
ha oly magyarázatot adunk, a mi semmit sem magyaráz, sőt inkább 
teljesen összezavarja a fogalmakat. A tanítás czélját sem segíti elő az ily 
eljárás. A gyermekeknek anyanyelvűk szerkezetét kell megismerniük s 
ennek alapján a felsőbb leányiskolában s a reáliskolában francziáúl, a 
gimnáziumban latinál kell tanúlniok. Hogy értsék meg ezek a gyerme
kek a franczia és latin nyelv consecntio temporum-át, ha saját nyelvük 
igeidei tekintetében is teljes fogalomzavar uralkodik elméjükben ? Ellen
ben, ha az igeidőket a cselekvés milyensége szerint ismertetjük, egyálta
lában nagyon tisztán áll a gyermekek előtt a latin és román nyelvek 
igeidőbeli kényes következetessége.

A szótövek magyarázata tekintetében is retrográd irányzat mutat
kozik nyelvtanaink nagy részében ; így a Torkos Nyelvtana (I. 75. §.) a 
ló lovak, tó tavak-féle többest így magyarázza : « Néhány hosszú magán
hangzón végződő szó a többes számban végmagánhangzóját megrövidíti 
v-vel megtoldva. Ennél sokkal helyesebb az előbbi kiadás I. 73. §-a, a 
hol megmondja, hogy a v-в alak eredetibb a hosszú magánhangzósnál. 
A szerző, úgy látszik, itt arra az álláspontra helyezkedett, hogy a tanú
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lónak nem a régi, hanem a mai nyelv álláspontjáról kell a nyelvbelí 
változásokat észlelnie. Erre vall az I. 77. §., a hol a kenyér kenyerek 
alakból kiindulva «a szó utolsó szótagjának hosszú magánhangzója a 
többes számban megrövidül»; erre vall a lesz, tesz, vesz, hisz, visz stb. 
igék magyarázata (I. 105. §.), mely szerint «néhány v-n végződő ige 
a jelentő mód jelenének mindegyik személyében elveszti v-jét s azt sz-szel 
helyettesíti», továbbá erre vall az I. 107. és I. 134. §., a melyekben min
denütt rámutat a tő változására, de az okát nem mondja meg. Mintha 
nem volna könnyebb a gyermekre nézve mind e változások megfigyelése, 
ha egyszersmind a változás okát is megmondjuk neki.

Deme Károly is úgy vélekedik, hogy a 12—13 éves gyermekeknek 
nincs szükségük arra, hogy tudják, melyek a régi tövek. Helyes ! De ne 
nevezzük ezeket régi töveknek, beszéljünk egyszerűen a szók valódi 
tövéről. Van-e szükségünk arra, hogy egyes esetekben, pl. a rendhagyó 
igéknél, rámutassunk a szó valódi tövére ? A felelet az lesz, hogy okve- 
tetlen szükségünk van rá. Hisz a szerző maga is tárgyalja a szótöve
ket és sokhelyt magyarázólag rekeszjeleket rak fel az elváltozott alakok 
körül, abból a őzéiből, hogy a tövet kitüntesse ; pl.

15. 1. tesz: tegyed v. ted(je)d
visz : vigyed (vidjed h.) v. vid(je)d, vitt

38. 1. visz: vigyél (vid-j-él)
vesz: vegyen (vedjen), vegyed (védjed) v. vedd (ved-j-ed)

32. 1. et-t-em =  (esz-t-em h.)
34. 1. egy-e-m (esz-j-em h.) 

en-né-m (esz-né-m h.) 
en-né-k (esz-ne-ik h.)

Vagyis mit csinál itt a szerző? A helyett, hogy megmondaná, 
hogy bármely igének (valódi, igazi) tövét az elbeszélő alakban látjuk 
legtisztábban, hogy tehát lesz, tesz, vesz, hisz, visz, eszik, iszik igéknek 
töve a levék, tevék, vevék, hivék, vivék, évéin, ivám alakokban észlelhető ; 
a helyett, hogy rámátatna, hogy az sz még az alszik, fekszik, cselekszik 
stb. igékben, sőt még a rendes igék egyes szám második személyében 
(vár-sz, kér-sz) is csak a jelentő mód folyamatos cselekvésében fordul elő, 
hogy tehát a lesz, tesz stb. formák sz-sze nem tartozik a valódi igetőhöz, 
mert voltaképen a folyamatos cselekvés képzője : a szerző a tudományos 
igazság rovására egészen új, nyelvünkben nem létező és sohasem létezett 
igetöveket (ted-, vid-) teremt és ezeket tanúitatja meg a növendékekkel.

Pedig akár a szótövek változása (Deme, Eendsz. M. Nyelvt. 14. 1.), 
akár az igeragozásban való eltérések (37.1.) sokkal könnyebben megértet- 
hetők a gyermekekkel, ha rámutatunk arra, hogy a szók valódi töve 
valamint a latinban és francziában, úgy a magyarban sem egyezik mindig
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a nevező alakkal. Mert könnyebb megmagyarázni, bogy a ló lovuk, szor
galom szorgalmas (15. 1.) változatokban a szó valódi töve tűnik elő s a 
veendő (verendő), verő, vett (ver-t), ettem (cr-tem), érett, lenni (ler-ni) 
alakok hangváltozásaiban ezen szók valódi töve v hangjának nyomait 
látjuk, semmint a tudományos igazság és érthetőség rovására ily lehe
tetlen magyarázatot adni (Deine, 38. 1.): a Némely xz-szel végződő ige- 
tövekből az s z  egészen kimaradhat, vagy r, l, d  és n juthat helyébe. 
Pl. vesz : veendő, verő, veit ; lesz: lenni», vagy «ettem— (exz-tem)».

Az ily magyarázatok után valóságos délibábos nyelvészet kereked
hetik a gyermekek ajkán, midőn a tanár azt kérdi tőlük, hogy pl. (Deine 
21. és 38.1. Jegyz.) micsoda változás fordul elő a fotelen, fözetlen, fővetlen 
alakokban. Mert ennek a nyelvtannak a tanítása szerint a gyermekek 
nem felelhetnek egyebet, mint hogy a t kiesik, helyébe jön a z, azután 
meg ez esik ki és helyébe jön a v.

Én azt hiszem, hogy a gyermek és egyáltalában az emberi elme 
könnyebben felfogja a tudományos igazságot, mint a rendszertelen valót
lanságot és összevisszaságot.

Természetesen, én sem óhajtom, hogy a kis gyermeket a tanítás 
kezdő fokán a tőváltozásoknak hangtani alapon való rendszeres fejtege
tésével kínozzuk ; csak annyit tartok szükségesnek, hogy ha a nyelv szer
kezete módszeres vizsgálatának menetén a nyelvkönyv valamely tőbeli 
változást kíván a tanulókkal szemléltetni, ne mondjon valótlanságot és 
ne taszítsa a gyermeket a rendszertelenség és értelmetlenség útvesztő
jébe, hanem mondja meg könnyen érthető módon a tudományos, tör
téneti igazságot.

Ép igy az igeidők tekintetében sem kívánom, hogy a nyelvkönyv 
a tanítás kezdő fokán mindjárt megismertesse az igéknek a cselekvés 
milyensége és az idők különbsége szerint változó összes formáit ; azt 
azonban nagyon fontosnak tartom, hogy balúl értelmezett didaktikai 
okokból hamis útra ne tereljük a növendéket. Ne mondjuk, hogy várjak 
a felszólító mód jelen idejében van, nemcsak azért, mert ezzel valótlan
ságot tanítunk, hanem azért sem, mert az ily tanítással teljesen útját 
álljuk annak, hogy növendékeink a latin, a franczia, az olasz, vagy akár 
csak a német igeidők alkalmazását valaha tisztességesen megtanulhassák.

Ismerek magyarokat itt Fiúméban, a kik évek hosszú sora óta 
lakván a Quarnero partján, nemcsak folyékonyan, hanem teljes szóbő- 
séggel, szép választékos irodalmi nyelven beszélnek olaszéi s azért 
beszédjük mégis bántja minden olasznak fülét, mert az igeidők hasz
nálata tekintetében lépten-nyomon arczúl csapkodják a nyelvet. Ezt a 
mondatot: «.4»та kértem, hogy segítsen rajta» a felszólító mód jelen
féle elnevezésen növekedett magyar mindig így mondja: Lo pr eg ai, che 
lo aiuti (lat. ut eum adiuvet) és sohasem mondja helyesen az aiutasse
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(lat. aduivaret) alakkal. Hisz segítsen jelen idő ! bogy lehetne azt præte- 
ritummal fordítani ? És meg vagyok győződve, hogy latin és franczia 
tanáraink országszerte tapasztalhatják, hogy a hol a magyar nyelvtaní
tásban a seg ítsen alakot felszólító jelen időnek tanítják, ott a növendékek 
a mellékmondatban a præteritnm helyett következetesen præsenst hasz
nálnak.

És ismerek magyarokat, jeles államférfiakat, újságírókat és jónevű 
írókat, a kik minduntalan kiejtenek vagy leírnak ilyenforma barbariz
musokat: Hírlik, hogy az angolok a búrokat megverték volna.

Pedig mily könnyű a kérdés megoldása, ha a tudományos igazság
nak megfelelően megmondjuk, hogy a magyarban a mellékmondatban 
időre való tekintet nélkül csak folyamatos, befejezett és beálló cselekvést 
ismerünk, ellenben a latinban s a többi európai nyelvekben a cselekvésen 
kívül az időt is tekintetbe veszszük. A magyar felszólító és feltétes mód
ban tehát egyáltalában fölösleges időről szólnunk ; segítsen folyamatos 
cselekvés, evvel fejezzük ki a felszólító módban a folyamatos jelent, folya
matos múltat és folyamatos jövőt egyaránt. A jelentő módban is, ha 
mellékmondatba kerül, csak a cselekvés milyenségét nézzük, az időre 
pedig, a latin és a többi európai nyelvektől eltérően, nem vagyunk tekin
tettel : Hírlik, hogy az angolok megverik a búrokat, ha egyidejűséget 
(folyamatos cselekvést) akarunk kifejezni ; Hírlik, hogy megverték (ge
schlagen hätten) a búrokat, ha előidejűséget (bef. csel.) akarunk kife
jezni ; Hírlik, hogy megverik (majd megverik, meg fogják verni) a 
búrokat, ha utóidejtíséget (beálló cselekvést) akarunk kifejezni.

Maga ez a tudományos igazság és a didaktikai czélszerűség is elég 
ok volnának tehát arra nézve, hogy retrográd irányzatnak a tekintetben 
ne hódoljunk, hanem fogadjuk el és fejleszszük a jobbat és helyesebbet. 
De máskülönben is, ha Európa egyetlen egy népe sem fogadná el Curtius 
kutatásainak nagyfontosságú eredményét, nekünk magyaroknak még 
akkor is okvetetlen be kellene hoznunk tankönyveinkbe és iskoláinkba az 
igeidőknek a cselekvés milyensége szerint való vizsgálatát, még pedig 
nemcsak azért, mivel az iskoláinkban kultivált idegen nyelvek szellemét 
e nélkül nem értjük meg, hanem főképen azért, mivel magyar nemzeti 
műveltségünk folytonos haladásának érdekében kötelességünk, hogy a 
reánk bizott ifjúság magyar nyelvérzékét gondosan ápoljuk és fejleszszük. 
Már pedig idegen nyelvet is ismerő egyén és nemzet annál jobban ellen
áll az idegen áramlatoknak, annál jobban megőrzi nyelvérzékének biztos
ságát, mennél tisztábban látja a saját nyelve és az idegen nyelvek közt 
létező hasonlóságot és különbséget.

Fiume. Körösi Sándor.
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(Befejező közlemény.)

Ezek után már sejthetjük, milyen lesz az a kép, melyet az egyes 
pædagogiai írók a nevelés eszményéről maguknak alkottak. Az élet és a 
nevelés gyakorlata közt mindig szoros összefüggés állapítható meg, az 
elmélet viszont a gyakorlat talaján fakad, természetesen az illető elmél
kedő alanyi felfogása szerint módosulva. Eme különös felfogás változása 
tapasztalható Calo, Cicero és Quintilianiisnál is, kik a római történet 
három különböző korában uralkodó eszmék hatása alatt írják meg gon
dolataikat a nevelésről. Mindegyiken meglátszik azon kornak erkölcsi 
hatása, a melyben éltek. Calo (234—149) korában, midőn még a régi jó 
erkölcsök virágzottak a maguk puritán egyszerűségükben, midőn azonban 
a régi műveltség elégtelennek látszott, az uj, görög, pedig idegenségénél 
fogva még veszedelmesnek tűnt fel, természetesen más volt a nevelés 
ideálja, mint Cicero idején, midőn a görög műveltség elemeinek assimi- 
latiója egészen végbe ment, midőn már eltűnt az az éles ellentét a görög 
és római míveltség között, mint erre jó példát épen önmaga nyújt. Cicero 
már a nevelés elméletében, melyet különösen rhetorikai műveiben fejt 
ki, nagy súlyt helyez a tartalmi elemre is a Cato-féle formalismus mel
lett. Quintilianus eszményén már meglátszik a császárkor kosmopolitis- 
musa, az ő elmélete már szélesebb alapokon, nem a nemzeti eszme, 
hanem a humanitás alapján épült fel, de még egész önkénytelenül is az 
orator perfectus személyében egyesíti kora művelt emberének szükéges 
kellékeit.

.1/. Porcius Cato mindenkor a görög és más idegen befolyástól 
érintetlen ős rómaiság példaképének tekintetett. Nepos így jellemzi : 
«Minden téren rendkivüli belátás és s z ív ó s  tetterő tünteti ki ; mert épen 
oly ügyes mezei gazda, mint tapasztalt jogtudós, nagy hadvezér, kitűnő 
szónok és az irodalom lelkes barátja volt». Jelleméről Livius azt mondja : 
Cato sanctus et innocens (XXXII, c. 27.) ; bálványozta a régi (=  jó) 
időket, a régi tiszta római erkölcsök dicséretét hangoztatta ajka, s félt 
minden idegen hatástól, mely népének vesztét okozhatta volna. Egész 
élete harcz volt a rossz erkölcsök ellen (censorius !), egész hatalmával azon 
volt, hogy távol tartsa nemzete ifjúságától a görög műveltség beözönlését. 
Mikor a peripatetikus Kritolaos, az akadémikus Karneades, a stoikus 
Diogenes szónoklatukkal és tanításukkal általános feltűnést keltettek 
Edinában, hevesen kikelt ellenük, kik az ifjúságot mindenre rá tudják 
venni, legyen az jó vagy rossz ; térjenek csak mielőbb vissza hazájukba,
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a honnan jöttek, a fiatal rómaiak pedig csak tanulják ezután is a haza 
törvényeit és hallgassák az elüljárók szavait. «Hidd el, így ír fiához, 
mintha egy tanító mondaná, hogy a görögök semmirekellő és javítha
tatlan népség. Ha ez a nép elterjeszti köztünk irodalmát, végünk lesz ; 
kivált ha orvosait is ide küldi, — mert megesküdtek, hogy minden bar
bárt, így a rómaiakat is, meg fognak ölni ». Ennél határozottabban és 
nagyobb fanatismussal senki sem beszélt a görög befolyás ellen. De 
hiába! Intései a pusztába kiáltónak szavai voltak,;a pún háborúk után 
keletről megindult szellemi áramlatot mi sem akadályozhatta meg hódító 
útjában. Azzal, hogy népe közt az új romlottság ellen a régi nemzeti 
erények hirdetője lett, Cato nevezetes alak lett a pædagogia római elmé
letében. Maga hamisítatlan typusa lévén a tősgyökeres rómainak, ma
gában egyesítvén a köztársasági Róma összes erényeit és félszegségeit, 
saját életének jellemével és tevékenységével mutatta meg azon eszmény
képet, melynek vonásai mindvégig éltek a római nemzeti öntudatban.

Szerinte az igaz római mindennél jobban becsüli a családi élet 
szentségét, mely mintegy alapja a becsületes életnek. Maga inkább akart 
jó családatya, mint jó senator lenni. Ha a nőkről általában nem a legjobb 
véleménynyel volt is, pl. Distich. I. 8, III. 12, III. 20, (— Némethy 
kiadása szerint: Cato bölcs mondásai. M. T. A. 1891.) az anyáról 
így szól :

Tiszteld egyenlő szeretettel drága szülőid,
És sose bántsd meg anyád’, kedvezni ha vágyói atyádnak.

(III. 24.)

Maga tanítja fiait az elemi tanulmányokra, mert méltatlan dolog, 
úgymond, hogy rabszolga korholja a szabad rómait, ha esetleg hanyag 
vagy nehezebb felfogású volna. Nagy súlyt helyez az Isten helyes és illő 
tiszteletére. Nem a véres áldozatoknak őrük az Isten (IV. 38.), mely kü
lönben is nem egyéb esztelenségnél (IV. 14.) : tiszta lélekkel kell imádni, 
s a lelkiismeret szavára kell mindenben hallgatni (Függ. 7.) :

Lélek az istenség : így intnek a bölcsnek igéi,
Ezt hát minden előtt tisztult lélekkel imádjad.

(Dist. I. 1.)

A szív tisztasága, az érzület nemessége még nem minden ; a lélek 
műveltségéhez még bizonyos ismeretek tudása is szükséges. «Tanuld -a 
tudományokat», mondja egyik (38.) arany mondásában, és másutt (26.) : 
«A könyveket forgasd». A tudományos képzettség czélja a szónoklat 
helyes gyakorlása. Az ő nevelésének az iránya is a forum felé tör. Jó szó
nok nem lehet más, mint becsületes ember. « Orator est, Marce fill, vir 
bonus, dicendi peritus. » (Seneca, Controvers. I. præf. 9.). Hasonló ehhez
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az a definitio, melyet a mezei munkásról mond : Colonus est vir bonus, 
colendi peritus, cuius ferramenta splendent. (Sérv. Yerg. Georg. Y. 46.).

A beszéd és a cselekedet, a gondolkodás és érzés összhangja az 
egyedüli alapja a helyes római jellem kifejló'désének ; az ember összes 
tehetségeinek arányos kimívelése czélja a római nevelésnek. Ezt értette 
Cato azon, hogy tökéletes szónok csak becsületes és müveit ember lehet.

Cato fontos működése Titán mintegy száz évvel később a köztár
saság fénykorában ismét egy kimagasló elme foglalkozik a nevelés kér
désével. A társadalmi átalakulások mindig maguk után vonják az iskola, 
az oktatásügy reformját. Cicero korában a római élet lényegesen meg
változott, a feltartózhatatlan «amnis abundantissimus graecarum discipli- 
narum et artium » (Cic. De rep. II. 19, 34.) elöntötte már a római mű
veltség talaját, s Cato eszményének meg kellett alkudnia a körülmé
nyekkel. Cicero látóköre már szélesebb, az ő eszménye már görög művelt
ségű, de úgy, hogy érzés- és gondolatvilágában tiszta római maradt ; 
nagyon jól értette Cicero, miként lehet a görög gondolkozás eredményeit 
elsajátítani a nemzeti érzés és felfogás sérelme nélkül.

Meg is alkotta a nevelés eszményképét, még pedig abban a formában, 
melyben Quintilianus is elfogadta, s a melyben a római imperium bukása 
után is az egész renaissance idején át élt a humanisták felfogásában.

Az ő ideálját, mondja Oratorában, hiába keressük az emberek 
közt, ennek mása csak lelkében él, melyről rajzolta, mint Pheidias a 
maga Zeus szobrát. (Orator, II. 7—9.). Aztán ugyanazon gondolatokat 
ismétli, melyeket Catónál olvastunk, csakhogy mélyebb, tudományosabb 
felfogással és nagyobb gyakorlati tapasztaltsággal.

A stoikusokkal azt vallja : «Minden kötelességet, mely az emberi 
közösségnek és társadalomnak fentartását elősegíti, többre kell becsülni 
a csak megismerésre és tudásra törekvő kötelesség teljesítésénél.» (Off. 
I. 44.). Az állam, a haza érdeke a központja Cicero közéletének és tudo
mányos kutatásainak, az állam számára kell tehát az embert is nevelni 
és csak annyit áldozhat magának az egyén, a mennyit az állam nélkülöz
het. (De rep. I. 4, 8.). Ebből az következik, hogy a tanulmányok meg
választásában is arra kell tekintettel lenni, melyek használnak az állam
nak. Mert ez teszi a bölcseség és erény igazi életrevalóságát, ebben van 
minden tevékenységének alapja. (U. o. 20, 33.). A leghasznosabb tanul
mány e szempontból az ékesszólás. A beszéd social-etliikai mozzanatát 
fejezi ki abban, hogy az élőkor bölcseinek beszéde kapcsolta össze társa
ságba az embereket. (De orat. I. 8, 33.). «Semmi sem látszik magaszto- 
sabb hivatásnak, mint azon helyzetben lenni, hogy az emberek egyesü
lését beszéddel összetartsuk, a nép tehetségeit, figyelmét önmagára 
irányítsuk, akaratát pedig, a mint erre épen szükség van, majd erre, 
majd arra fordítsuk». (De orat. I. 8, 30.). «A tökéletes szónok bölcs veze
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tésén nyugszik mind я legtöbb magánember, mind az egész állam jóléte, 
üdve». (U. о. I. 8, 34.)

A szónoki művészetnek ily magas felfogásához igazodik a szónok 
jelleme is. Cicero azt tartja, hogy mivel az állam polgárainak mind egy
forma hivatása van, hogy t. i. a haza érdekeit kiki tehetsége szerint vagy 
közhivatalban, vagy katonasorban, vagy legalább a curiában, illetőleg a 
comitiumon szolgálja, egyszabásu míveltségre is kell törekedniük. Ez a 
műveltség az, mely nemzeti alapokon és görög hatás alatt a köztársaság 
vége felé határozott formát öltött.

A nevelés lehetőségét bizonyítja az ember vele született természete, 
az értelem tehetsége, melynél fogva az ember az igazság megismerésére 
törekszik és eszes tevékenységre képesül. Az ember az istenség szikrájá
val jő e világra, lelkét az értelem világossága hatja át es a bölcseség 
vezérli a helyes útra. (De leg. I. 22.) Az ember ezen isteni részének 
főtápláléka a vallás. «Miként az állam legszilárdabb és legbiztosabb', 
alapja a vallás, a polgároknak is korán meg kell győződniök, hogy az 
istenek az urai és kormányzói minden dolognak, és hogy gondolataink, 
érzelmeink, tetteink legtitkosabb rejtekébe is belátnak. Már Thales mon
dotta : Minden, a mit látunk, telve van istenekkel. Ezt kell hinnünk 
nekünk is, így aztán tisztábban élünk, mintha a legszentebb templomok
ban volnánk. (De leg. II. 7, sk.)

Az isteni félelem mellett Cicero eszményének még egy fontos 
motivuma van, t. i. a becsület. A becsvágyat minden eszközzel fel kell 
kelteni a fiatal emberben és ápolni kell még az érett korban is, mert 
hatalmas indító ereje van a jóra és megvéd a rossztól. (De fin. V. 22.)

A legfontosabb tanulmányok, melyeket a művelt rómainak meg 
kell szerezniük a szónoklattan után : a jog, a történet és a bölcselet, főként 
az utolsó. A jog alapos ismerete minden polgárnak hasznos, különösen 
pedig a szónoknak. A római történelemben azért kell az állami ügyekkel 
foglalkozóknak otthonosoknak lenniök, hogy az államépület a valóság 
szilárd alapján álljon és ne alanyi feltevéseken, mint Platon «Állama». 
Azok a magasztalások, melyekkel a bölcseletet, az erények királynéját 
dicsőíti, mindnyájunk előtt elég ismeretesek. A bölcselet az élet vezére, 
az erény iskolája, a bűn ellensége, minden tudomány és művészet anyja ; 
mik vagyunk mi, mi az emberi élet általában e nélkül ? (Tűse. disp. II. 5.) 
Ezért van különösen a szónoknak e tanulmányra szüksége, kinek nem
csak éles észszel, helyes és gyors Ítélőképességgel, hanem becsületes 
élettelis kell bírnia. « Excellons orator, isquevir bonus». (Deorat. II. 20.)

Ez a képe Cicero szerint az alakilag és tartalmilag művelt orator 
perfectusnak, ez az ő eszményképe, quo nihil posait esse præstantius. (Or. 
2, 7.), kinek legajánlóbb erénye és tehetsége a szónoklatban való jára
tosság, quse est optima species et quasi figura dicendi. (Orat. 1, 2.)
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A római nevelés ideáljának jellemvonásai Cato és Cicero formulázá- 
saiban már oly tisztán és végérvényesen meg voltak állapítva, hogy 
ezután már csak az volt hátra, hogy ez eszményhez alakítsák a nevelés
oktatás összes tényezőit, hogy megalkossák azt a rendszert, melynek 
minden eleme ez eszménynyel vonatkozásban álljon. Erre vállalkozott a 
császárkor egyik előkelő rhetora, Domitianus császár unokáinak nevelője, 
ki először viselte a professor eloquentiæ díszes czímet. Quintilianus fő
érdeme az volt, hogy önálló Ítélettel és bizonyos conservativ érzékkel 
részleteiben is megteremtette azt a rendszert, mely a művelt római 
kialakulásának folyamatát foglalta magában. E törekvés tudatos volt 
nála, mint munkájának számos helye mutatja, (pl. Inst. I. provem. 21 ; 
I. 1, 21-—24; I. 5, G; I. 7, 33. stb.) hol mentegetődzik, hogy sokszor 
ily kicsiségekkel foglalkozik.

Hogy a nevelés czélját ő is épen az orator perfectusban fejezte ki, 
előttünk különösnek látszik, de közelebbről vizsgálván a dolgot, kitűnik, 
hogy csak olyan természetű egyoldalúság) ez,jnint a görög kalokagathiá- 
nak vagy pl. Herbart «eszményi személyiségének» fogalma. Sok függ a 
helyes értelmezéstől. Quintilianus ideálja, a mint ezt vallási, politikai, 
társadalmi, irodalmi vonatkozásaiban elénk tárja, sok tekintetben meg
egyezik a XIX. század ideáljával, a mely tudvalevőleg a tudományosan 
és erkölcsileg kiképzett állampolgár, — csakhogy nem szabad figyelmen 
kívül hagyni azon közműveltségi különbségeket, melyek a Kr. u. első 
századot a tizenkilenczediktől elválasztják !

Cicero és költő kortársai koruk erkölcsi és társadalmi állapotát 
ostorozván, sokszor visszakívánják ama régi időket, midőn még a római 
virtus eredeti tisztaságában és romlatlan erejében virágzott. Pedig Bóma 
az utolsó század alatt akkorát haladt külső hatalomban és belső nagy
ságban, hogy e panaszt alig érthetjük eléggé. Hiszen a köztársaság e vége 
után következett Augustus alatt a híres aurea ætas, melynek nagyon 
komoly jelentése volt, s a melynek sugarai messze ragyogtatták az egye
temessé vált római civilisatiót. Érthető e panasz annyiban, hogy e nagy 
államszerkezet alapja : a vallás-erkölcsi gondolkodás és érzés már nagyon 
gyenge lábon állott ; — és ennek az elsőrendű éltető princípiumnak 
hiánya nagyon mély eséssel fenyegeti a fölébe épített kultúrát. A császár
kor eleje teljesen befejezte a görög műveltség assimilatióját, mely alapja 
lett Európa közműveltségének; a politikai egység mellett kialakult az 
általános műveltség zárt egésze alapján a szellemi egység is, mely már 
nem latin vagy barbár, hanem tisztán emberi, s nem fogad el nemzeti 
korlátokat. Ilóma s Athen tana most közkincse az emberiségnek.

Gallia Britt-honban szónoklati székeket állít,
S rbetorokat keres a lepvégsőbb éjszaki Timié.

(Juvenalis XV. 111. Barna fordításában.)
17Magyar Pædftgogia. IX. 4.
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E kosmopolitikus szellemnek megfelel a név is, melyet a műveltség: 
fogalma nyer ; a szellemi forma, melyben a magasabb szellemi törek
vések összefoglalódnak, nem egy néptől, hanem az embertől veszi nevét. 
A latin humanitás eredetileg a görög ç t /  a v&p w ,7 í a - n а к felel meg, ér
telme azonban már tágabb. «Azok, kik a latin szavakat alkották, és 
helyesen alkalmazták, humanitásnak körülbelül azt mondták, mit a gö
rög zacosia-nak nevezett : eruditionem institutionem-que in bonas ar- 
tes, mely az odaadó lelkeket (qui sinceriter percipiunt appetuntque) a 
szó szoros értelmében emberekké (humanissimi) teszi». így Gellius.
N. A. 13, 16. V. ö. Willmann : Didaktik I. 13. §. vége.

Quintilianusnál az ily értelemben vett humanitás szolgálatában 
áll a nevelés elmélete és eszménye. Ezen nyugszik az a kiváló szeretet is,

, melylyel a renaissance humanistái, Enea Sylvio, Wimpheling, Erasmus, 
s mások Quintilianus művét forgatták ; ez magyarázza meg azt a törek- 

~ vést, hogy az ő megállapította elvek szerint járjanak el elméletben, gya
korlatban egyaránt.

Quintilianus az Institutionum orat. 1. XII. ez. művében nem adott 
tisztán rhetorikát, s nem is volt ez czélja ; a tökéletes szónok jelentését 
a művelt, jellemes ember értelmében véve kiterjeszkedik ennek egész 
nevelésére, bölcsőjétől kezdve végig kiséri egész pályáján tanácsaival, 
oktatásaival. A nevelés és szónoklat között az erkölcsiség az az összekötő 
lánczszem, mely az ékesszólásra vezető utasításokat egész pædagogiai 
rendszerré teszi. A tökéletes szónok conditio sine qua non-ja az erköl
csiség. Az erkölcsös, derék szónok kiképzésére vonatkozó elvei a pæda
gogiai gyakorlat minden ágára és tényezőjére kiterjednek, folyton-folyvást 
a vir bonus alakja lebegvén szeme előtt. «Legyen a szónok oly ember, 
mondja provem. I. 18., ki valójában bölcs ; nemcsak erkölcseiben legyen 
tökéletes (mert ez nézetem szerint még nem elég, bár vannak, kik más
ként gondolkodnak), hanem tudományban és az ékesszólás minden kel
lékében is járatos legyen.» A forum Romanumon érvényesülő derék 
polgár él Quintilianus lelkében is, kinek ajánlólevele a «fari posse» és az 
« erkölcsiség ».

Ennek az eszménynek bő kifejtése a tizenkettedik könyv czélja, 
mint ezt már a Bevezetésben (22.) jelzi. «Kitűzött munkám legfontosabb 
részéhez jutottam», mondja a XII. könyv provemiumában. Elmondja 
aztán, hogy már tárgyának végéhez jutott, a szónoki nevelés minden 
módjával és eszközével megismertette olvasóit, a mit ugyan előtte már 
többen megkisérlettek, de e kérdést kimerítően és rendszeresen még 
senki sem tárgyalta. Még egy más oldalról is új az ő műve. Cicero, kinek 
legalaposabb értekezései vannak e tárgyról, «megelégli, hogy a tökéletes 
szónoktól magáévá teendő ékesszólás nemeiről beszéljen», «derék módon 
fölszerelt hajóval ereszkedik a tengerre, de korán bevonja vitorláit, s
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aztán nyugosztalja evezőit». Nem így ő. «Az én vakmerőségem, úgymond, 
a szónoknak jellemét is megkísérli rajzolni, és kötelességet eléje terjesz
teni ; . . . e szerint őt (Cicerót) tovább követnem többé már nem lehet, 
magamnak kell tovább haladnom». (L. XII. provem.)

Ily gondolatokkal kezd a tökéletes szónok jellemének meg
festéséhez.

«A szónok, kit én kívánok képezni, olyan legyen, milyennek őt 
M. Cato jellemzi, becsületes ember, a szónoklathoz értő. Azonban az, mit 
ő első helyre tesz, természeténél fogva is elébb van és nagyobb. Egyálta
lában becsületes legyen, nemcsak azért, mivel a köz-_és magánjóra 
semmi veszélyesebb nem volna az ékesszólásnál, ha a gonoszsággal szö
vetkeznék, hanem én magam is igen rossz szolgálatot tevék az emberi
ségnek, ha e fegyvert valamely útonálló és nem katona számára készítet
tem volna ! . . .  Maga a természet nem anya, hanem mostoha lett volna 
irántunk, ha a szólótehetséget a vétek czimborájának, az ártatlanság 
ellenségének, az igazság elnyomójának alkotja. Mert jobb lett volna né
máknak születnünk, és ész nélkül szűkölködnünk, mint a gondviselés 
ajándékát egymás vesztére fordítanunk». '

«Még messzebb megyek szigorúságommal. Nemcsak azt mondom, 
hogy a szónoknak becsületes embernek kell lennie, hanem szónok sem 
lehet valaki, ha nem becsületes ember». (XII. 1, 3.)

«Tegyük hozzá, hogy a lélek sem adhatja magát elég elfogulalla 
nul e legnagyobb tanulmányra, ha minden gonoszságtól nem ment 
Először, mert a nemes a rúttal ugyanazon kebelben nem köt barátsá
got ; . . . továbbá, mivel a léleknek, mely ily nagy dologra irányozza 
figyelmét, minden más, még ártatlan gondoktól is mentnek kell len
nie». (4.)

«És hát a tudósok fáradozásainak elviselésére nem elkerülhetet
lenül szükséges-c a mértékletesség ? — Tudományokhoz nem nemes 
dicsvágy gerjeszt-e leginkább kedvet ? De hihetjük-e, hogy ezzel a gono
szok törődnek ? » (8.)

«Végre, hogy a jelen kérdéshez tartozó igen sok egyebet mellőzzek, 
tegyük fel, mi pedig együtt soha meg nem állhat, hogy egyenlő észtehet
séggel, szorgalommal, ügyességgel bír a leggonoszabb s legbecsületesebb 
ember : a kettő közül melyik fog már jobb szónoknak mondatni ? Min
denesetre az, ki jobb ember is.» (9.)

«Azt csak senki sem fogja tagadni, hogy minden szónok azon van, 
hogy a miket előad, a hallgató igazaknak és tiszteseknek tartsa. Erről 
pedig vájjon a becsületes vagy a gonosz ember fog-e könnyebben meg
győzni?» (11.)

«De tegyük fel, hogy találkozott valaha gonosz ember, ki a leg
szerencsésebb ékesszólással birt volna : mégis tagadom, hogy valódi szó

2.7.)
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nők volt. Mert nem mindenkinek adhatom a vitéz nevet, ki serényen tud 
vagdalkozni, mivel a vitézséghez erény is kívántatik». (23.)

«Nem a végre akartam én itt oktatást adni, mikép kelljen bizonyos 
törvénytiszteket, vagy bérencz szószólókat, vagy olyan embert, kit közön
ségesen pörrágónak neveznek, gyermekségétől nevelni ; hanem olyan 
férfiút, kit a természet jeles elmebeli tehetségekkel fölruházott, ki min
den szépművészetet leikével egészen átkarolt, ki az emberi nemnek oly 
ritkaságául adatott, milyet még semmi régiség nem látott, minden rész
ről tökéletest, fenséges érzelmektől hevülőt, felségesen hevülőt». (25.)

Az a rhetor, ki a császárok erkölcstelen és romlott ízlésű korában 
ily hangon tud lelkesülni a nevelés eszményéért, mindenesetre figyelmet 
és elismerést érdemel. Az egész műben szívesen hallgatjuk e jó öreg 
iskolamester tapasztalt és rendszeres tanácsait ; e helyen valóságos lelke
sedéssel kell eltelnünk iránta, kiben mint rhetorban az ideális érzésű 
ember szól hozzánk. A szónoklatot, a melyet Ciceróban bámulni meg 
nem szűnt, az ékesszólás művészetét tartja az emberi értelem koronájá
nak. «Észt adott nekünk az emberek atyja, a világ Teremtője», «ez aján
dék révén lettünk a halhatatlan istenek társaivá», «de mit érne a gond
viselés ez ajándéka, ha beszéddel ki nem fejezhetnők, mit lelkűnkben 
gondolunk és érzünk?» «Nem kaptunk a beszédnél nagyobb jót az 
istenségtől, semmi sem méltóbb nálánál a művelésre és tökéletesítésre». 
(II. 16.) Belefoglalta az erkölcsi tökéletességet is, mert nem lehet jó 
szónok, ki nem becsületes ember. A beszéd hatalmát nagyon is érzi, mert 
e korban az emberek erkölcsi érzésére, a lelkiismeret szavára nem igen 
appellálhat. Veszedelmes fegyver a szó ereje a gonosz ember birtokában ; 
tudja, hogy korának szónokai mennyire visszaélnek vele, azért kívánja, 
hogy a jellemképzósre is nagy súlyt helyezzünk. A mit azonban megfor
dítva mond, hogy t. i. nem is lehet jó szónok az, ki nem becsületes em
ber, az már túlzott felfogása a szónoklat fogalmának és ép oly tévedése, 
mint midőn az ékesszólást veszi a nevelés czéljának. De ebben nem 
egyedül ő a hibás : az egész ókor nevelése az intellectualismus felé hajlik ; 
érdeme azonban az, hogy a nevelés egész rendszerében kiváló fontossá
gúnak tartja az erkölcsi momentumoknak, mint elsőrangú nevelői ténye
zőknek, érvényesülését.

Ez a gondolat vörös fonalként húzódik végig az egész munkán, az 
orator perfectus képe lebeg állandóan szeme előtt; a miként az első 
könyvben körvonalozta álláspontját, oly felfogással és czélzattal állította 
össze egész rendszerét.

A mi már most Quintilianus eszményének méltánylását és bírá
latát illeti, meg kell jegyeznünk, hogy abban a formában, a mintazlnsti- 
tutiók elénk tárják, önmagában véve a tiszta rómaiság eszményi tükre, 
minden vonása a római néplélek egy-egy fontos tényezője ; mert az ókor
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I az ember értelmi tehetségének kiművelését tartotta szem előtt, — s külö
nösen áll ez a rómaira, kit, — eltérően a görög aestlietisáló hajlamá
tól, — bizonyos józan rationalismus jellemez, mint ez alkotmányának, 
általában a jognak, s kivált a vallásnak kialakulásában látható. Mondtuk, 
hogy csak a tiszta rómaiság szempontjából állhat meg Quintilianus ora
tor perfectusa, de nem a császárkor fülledt légkörében, már csak finom 
üvegházi növénynek mondhatjuk, mely bámult ékességére szolgálhatott 
az ő szűkkörtí iskolájának, de a közélet szabad levegőjében éltető prin- 
cipumainak hiányával a leggyengébb szélfuvás is elsöpörte, elsorvasz
totta volna.

Ügy látszik, nem akarta, vagy tényleg nem vette észre az öreg 
elmélkedő, hogy körülötte uj szellő», uj erkölcsök, uj társadalmi és 
politikai irányok keletkeztek, ő még mindig Cicero, Antonius, Pompeius 
korát tartotta szeme előtt, legalább is remélte, hogy ismét bekövetkezik. 
Az ő idejében már egy század mult el a köztársaság elbukta után, és nem 
vette észre, hogy a császárok senatusa csak a zsarnok fejedelmek akaratá
nak volt végrehajtó, vagy csupán tudomásul vevő testületé ; avagy mikor 
emlékezett oly népgyülésekve, a minők előtt Cicero a maga Catilinaris 
vagy philippikai beszédeit elszónokolta, hogy úgy mondjuk az Institutiók 
egy kifejezésével : « elmennydörögte ? » Vagy nem vallja-e meg maga is egy 
helyen, hogy a törvényszéki birák elvesztették függetlenségüket, a poli
tika eszközévé váltak : quod genus (t. i. a politikai beszéd) nostris tem- 
poribus toturn paene sublatani est, cum omnia curas, tutelæque unius 

. innixa périclitai! nullo iudicii exitu possint ? Nem tesz-e saját műve 
maga ellen tanúságot, midőn műve legnagyobb részében (a 4., 5. és 7. 
könyvek egészen) a törvényszéki jbeszédet elemzi és fejtegeti ? és maga is 
törvényszéki beszédein kivül mÓncTott-e csak egy politikai beszédet is, 
a mely beszédeket pedig oly nagy dicséretben részesíti egy Cicero példája 
nyomán ?

Ki a zsarnokságról hirhedt Domitianust oly dicséretekben, ma
gasztaló megszólításokban tudja részesíteni (V. ö. X. 1, 92.), melyeket 
egy tiszta gondolkozáeú és nemes erkölcsű Quintilianustól épen nem 
várnánk, az szemet hányhatott a létező állapotok előtt, melyekről úgy ír 
lépten-nyomon, mintha bennök egyedül a polgárok szava döntene és 
nem a császár és tanácsosainak kénye-kedve.

A. Messer — kinek jeles értekezését használjuk főleg e sorok írásá
nál, (1. Jahrbücher f. Phil. u. Pæd. 150., II. Abth. 1897), — azt mondja, 
hogy csak hyperconservativ érzékkel ragaszkodhatott a nevelés ideáljának 
Ciceró-féle meghatározásához, másrészt pedig a császárra vetett tekintet 
akadályozhatta meg abban, hogy világosan kimondja, vájjon az orator 
perfectus létföltételeit valóban létezőknek tartja-e, vagy csak kívánato
saknak tekinti a politikai viszonyok lényeges megváltozásával.

2 6 1
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Bármelyik állítás álljon is, annyi igaz, hogy Quintilianus eszménye 
legkevésbbé sem mondható korszerűnek ; csak egy ideálisan érző és 
nemes gondolkodó elmének ábrándjait fejezi ki, mely iskolájának és 
kedves tanítványainak körében, mindennapi foglalkozásai közepett el
elmereng a szabadság és a mozgalmas politikai élet dicső napjain, lelke
sedéssel, bámulattal csügg Cato, Cicero alakjain, s figyelmesen lesi eb'A 
azokat a jellemző vonásokat, erényeket és tehetségeket, melyekből lassan 
egész tökéletességgel megszövi a becsületes és képzett római ember 
örökké élő ideálját. ___.

B ihari F . I m mánuel.
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A sok hiány, baj érzetéből újabb időben nagy számmal eredtek az 
egyetemmel, mai helyzetével és jövő feladataival foglalkozó tanulmá
nyok. Czélja mindnek egy, tárgya és kiindulása majd mindeniknek 
más, az illető szakja, hazája szerint, de a felfogás tekintetében, alapjában 
ismét egyet értenek. Örvendetessé teszi e magában is tiszteletre méltó 
jelenséget, hogy a szerzők nem csupán az egyetem tanárai, de a legalább 
is ugyan olyan mértékben számot tevő hallgatók helyzetének ismerése 
révén is illetékesnek mutatkoznak. Egyik sem zárkózik el az «élet köve
telményei» elől — hiszen épen ezek miatt van bajban az egyetem, — 
egyik sem téveszti szem elől a magasabb tudományos czélt — hiszen 
épen ez van betegágyon, — hanem e kettő egyeztetésében keresik mind
kettő kielégítését. A bajt az ellentét kiélesitése mérgesítette el, pedig itt 
nem Vagy-vagy, hanem és meg tehát az alkalmas kötőszó. Egyik czélt 
a másikért feláldozni azért nem lehet, mert a külső czél : a kenyérkere
sésre való előkészítés, az egyetem megélésének az alapja, a belső czélt 
pedig : a tudományos munkát és mindazt, mi ezzel jár, azért érthető, ha 
minden egyetemi tanár erősen hangoztatja, mert ennek épségben mara
dása biztosítja ez intézménynek a levegőt. Már pedig a levegőben lógás 
épen olyan képtelen valami, mint a levegő nélkül való élet.

Természetesen a németországi egyetemek járnak elől e tekintetben 
is. Legjobban érzik e minden egyetemen meglevő bajokat, melyekhez 
egyes esetekből következtetve még több-több járúl majd; leginkább 
áthatja őket a nemzet nagy feladatainak érzése és velők közös volta s e 
mellett bizonyára azt is tudják, — hiszen a német büszke erre, — hogy 
legtöbb ország egyeteme utánok igazodik. A mozgalom e nélkül is ért
hető. Különösen három dolog ad ennek tárgyat. Legkevésbbé (hogy ne 
mondjam : szűr alatt) az egyetem és kormány viszonya, a mi önkormány.
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zat néven nálunk is beszéd tárgya ; főképen az egyetem körének szabá
lyozása, a miről nálunk még nem volt talán szó és végül, a mi ezzel 
részben összefügg : az egyetem iskolaszerű feladataiból folyó kérdések, 
még pedig első sorban a tanárok képzése. Mindez természetesen el nem 
választható attól, a mit az imént az egyetem levegőjének neveztünk, sőt 
épen ennek gondos ápolásából indul ki és oda tér vissza a kérdések min
den komoly tárgyalója.

Az egyetem körének szabályozására való törekvést látom egyfelől 
abban, hogy a szorosabban gyakorlati, a technikai tudományok előtt né
melyek ki akarják nyitni, - - másrészt abban, hogy vannak, kik a kifelé 
tessékelt hittudomány mögött be akarják zárni az egyetem kapuit. A két 
irány hívei nem ugyanazok, tehát egy időben van szó szűkítésről és bő
vítésről. A hittudományt két okból vinnék, illetőleg kiildenék el a tudo
mányos munka színhelyéről. Vinnék, hogy a többi karok szabad szel
leme : a hallgatók élete és gondolkodása, a tanárok korlátlanúl kutató 
munkája és semmitől nem gátolt előadása a hittudományi kar külön 
czéljának és hallgatói sajátos életfeladatának útjába ne álljon. Küldenék, 
mert ez a megkötöttség a többi kar munkájának ellentéte s ezek hallga
tóinak nem épületes példa.* Ez az oka, hogy a strassburgi egyetem mellé 
régóta, de kivált a német császár tavalyi beszéde óta tervezett katholikus 
hittudományi kar felállítását Hertling olyan nehezen tudja Eómában 
helyben hagyatni és hogy ennek elkövetkezése több aggodalmat, mint 
örömöt okoz az egyetem küszöbén innen is, túl is.

A technikai szakiskola tárgyait gyakorlati okból vinnék be az 
egyetemre, és a gyakorlati szellemtől félve emelgetik e törekvés elé a 
torlaszokat. Az ilyen intézetek egyetemi rangra emelése és kivált a doc- 
tor-avatás joga aligha elejét nem vette annak, hogy ily szakok hallgatói 
tudomány-egyetemre menjenek, mégis vagy annál inkább jogosult Bern
heim greifswaldi rektor szava, hogy ezek boldogulását az egyetemen 
lehetővé kell tenni, mert különben elmennek, utánok minden más szak- 
pályára készülő ifjú is, a ki csak a kenyérkeresésre való képességet vagy 
épen csak jogot akarja megszerezni ; így az egyetemen előadott tudomá
nyok tekintélyes része más helyen, szakiskolán is elérhető lesz s egyszer
esük puszta czím marad az universitas litterarum.** Erre igen sok meg

* Mindkét állítást igazolja, hogy a würzburgi egyetem (kath.) hittu
dományi seminariuma részére a folyó félév (1899—900. I.) elején a követ
kező nagyfontosságú rendeletet adták ki: az első éves hittanliallgatóknak 
a köteles tárgyakon kívül semmi más előadásra nem szabad járniok. A ma
gasabb évfolyamok hallgatóinak nem tiltják meg teljesen, de legfeljebb két 
(2) más előadást lehet hallgatniok és a subregens beleegyezése szükséges.

** Ernst Bernheim, Die gefährdete Stellung unserer deutschen Uni
versitäten. — Greifswald, 1899. — Rectori beszéd május 15-én. Ez egyik
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jegyzést lehetne tenni részben abból a szempontból, a melyet a prágai 
rektor fejez ki, részben némi szabadabb, a «quieta non movere» meg a, 
«noli me tangere» elvén túl terjedő felfogással is, de ez a czéltól igen 
messze vinne. Holzinger,* mint a legrégibb német egyetem rektora 
óva kiáltja beszéde végén : maradjanak meg a német egyetemek annak, 
a mik voltak ! Semmi új elemre nincsen szükség, mert az egyetemnek 
csak a mai human-gymnasium lebet az alapja, ezzel együtt él vagy bu
kik. Elismeri az egyetem feladatának kettős vagy hármas voltát s a tudo
mányos munkásság és a tudományos munkások képzése mellett, «az em
beriség számára használható vezetők tömeges nevelését», de ezt amazok
tól különválasztani nem akarja, mai eredményével különben is meg van 
elégedve. Ilyen módon feltétlenül elutasít minden líjítást, változtatást 
és láthatóan Bernheim javaslata ellen szól, ki az életre nevelést (legrövi
debb s ha nem egészen helyes is, de érthető kifejezés) a seminariumok 
kiterjesztésével akarja javítani. Holzinger ezt sem tartja szükségesnek, 
sőt félti tőle az egyetem ideális czélját : a tudománynak önmagában való 
művelését. A bajt tehát nem is érzi, orvoslását sem keresi és szép beszé
dében csak a védekezés és tiltakozás terméketlen talaján marad, de fel
kelti bennünk az irigységet is az a nyugalom, melylyel kimondja, hogy a 
míg olyan papok, orvosok, tanárok stb. kerülnek ki az egyetemről, mint 
ma, addig nincs ok ennek mai helyes czélja és szervezete megbolygatá- 
sára. Eredjen a boldog megelégedettség a prágai rektor szaktudományá
ból vagy az ausztriai hivatalszobák levegőjéből, másik példa nincsen reá. 
Egyik felől a német birodalom egyetemei, másik oldalon egyik magyar 
egyetem tanára*'*' hangoztatja, az egyetem nagy, tudományos czélját foly
tonosan szeme előtt tartva, a felé igyekezve, a változtatás szükségét s 
bár — kivált a magyar tanár — szilárd meggyőződéssel hirdetik a tudo
mányos képzésnek a mindennapi kenyeret adó pályára nézve is fontos 
voltát és nagy hatását, lábokat itt le nem gyökereztetik és a változott 
viszonyok között mozdulatlan egyetemet egyedül üdvözitőnek néha 
tartják.

Az összes egyetemmel foglalkozó értekezésekben több okból a böl-

kisebb pontja az érdekes beszédnek, melyről részletesen is érdemes volna 
beszélni.

* Karl Bitter von Holzinger, Das Verhältnis der deutschen Univer
sitäten zu den Bildungsbestrebungen der Gegenwart. —- Kectori beszéd 
1899. a téli félév elején. — Hochschul-Nachrichten, X. évfolyam 2. sz. — 
1899. nov.

** Schneller István, Az egyetemi tanulmányozás tárgyi feltételei. — 
Kolozsvár, 1899. — Dékáni beszéd május 29-én. — A magyar viszonyokra 
alapított lényeges javaslatai nevezetes változásokat idéznének elő. Az ered
ménytelen munka okait nyíltan feltárja.
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csészeti karnak jut a legnagyobb szerep. A többi karok pædagogiai fel
adata nem kevésbbé fontos ; a tudományos munkát és erre való képzést 
pedig — hogy a hittudományi kart ne is említsük a jogi karon körül- 
belől még nagyobb veszedelem fenyegeti, mert a bölcsészeti karnak egy 
tárgya sincs legalább mostanáig §-ba szedve. Mégis itt akar segíteni a 
legtöbb e tárgyról gondolkozó, mert szinte mindenik ide tartozik s ezen 
kívül a kar hallgatói nagyobb részének czélja révén e karnak van leendő 
hallgatóságára is nagy hatása, a bölcsészeti kar és a róla kikerülők mun
kájától függ, hogy milyen «anyag» kerül az egyetemre s hogy ily módon 
az egész egyetem mily eredménynyel teljesítheti feladatát. Nem akarva 
itt most sem ismételni, sem nehezen végezhető fejtegetésbe fogni arról, 
hogy az életben általában, s a középiskolai tanítással foglalkozóknak 
különösen a tudomány szellemére mily szükségük van, egyszerűen utalok 
arra, hogy a német Bernheim, az osztrák Holzinger s a magyar Schnel
ler egyet értenek a tanárképzés terén a tudományos előkészülés elsősé
gében és ennek eszközéül az egyetemi előadásokon kívül a tudományos 
seminariumot tartják. Ennek kedvéért Bernheim hajlandó volna az 
előadásoknak idő és terjedelem tekintetében való korlátozására is ; Hol- 
zingernél semmi változásról nincs szó, Schnellernek pedig nincsen szük
sége arra, hogy tervét ilyen módon megkönnyítse.'1

Ezektől függetlenül (e három beszéd is teljesen független egymás
tól), de a közös tapasztalattól és közös jóakarattól vezetve tűzték ki a 
német nyelvészek és tanítással foglalkozók múlt évi gyűlésére * e tár
gyat : Miképeu kellene mindinkább lehetővé tenni, hogy a bölcsészeti 
karon ma előadott szakok mellett az «iskolai tudományokat» (ó, új és 
német humántárgyak, földrajz, történelem, mathematika, természettudo
mány) önálló szakokként lehessen tanulni az egyetemen ? E kérdésre 
Baumann göttingai egyetemi tanár felelt, külön is megjelent értekezé
sében : «Iskolai tudományok, mint külön szakok az egyetemen.»** Bau
mann abból az általánosan ismert és panaszolt dologból indul ki, hogy 
a középiskolai tanárok magok sincsenek az egyetemen nyert képzett
séggel megelégedve, hiányát érzik különösen a tanítás anyagát illető 
ismereteknek. A legújabb porosz tanárvizsgálati szabályzat egyes pont
jaival bizonyítja, hogy a mai viszonyok szerint ez alig kerülhető el. Az 
egyetemi tanulmányozás — a tudománynak önmagáért művelése és 
a középiskolai tanítás anyaga, czélja különböző voltát, a tudományos 
munkára és a tanításra való készülésnek egymástól eltérő vonásait a

* Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner zu Bre
men, 1S99.

** Julius Baumann, «Schulwiseenschafteu» als besondere Fächer auf 
Universitäten. — Leipzig, Dieterich, 1899. — 4t. 1. — 757.
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gymnasium minden tárgyánál részletesen tárgyalva, mindeniknél arra az 
eredményre jut, hogy a tanárjelöltnek lehetetlen a később tanított egész 
anyagra elkészülnie, ha szaktárgyával csak mint egyetemi hallgató fog
lalkozik és abban a másik irányban vezetésben nem részesül.

A tudományok mai fejlettsége — úgymond — lehetetlenné teszi, 
hogy pl. a természettudomány egy képviselője, a tudós, annak minden 
ágában egyformán otthon legyen és haladni tudjon, de mert sokszor kell 
különböző ágakra hivatkoznia stb., segédkönyvre van szüksége, a milyen 
pl. a mathematikusnak az «Encyklopädie der math. Wissenschaften». 
Lehet-e a leendő középiskolai tanártól is azt kívánni, hogy minden ág
ban egyenlően jártas legyen ? Az egyetemen más czéllal művelik a tudo
mányt, mint melylyel az iskolában tanítnak s ha a tanárjelölt az egye
temi előadásból az eddigi eredményeket és a továbbhaladás módját 
megismerte is, ránézve mindebből az a fontos, a mi tanítványainak 
a legmagasabb intézetekbe jutását előkészítheti és megadhatja ezek
nek azt az ismeretet és ítélőképességet, mely a nemzet vezető ele
meitől megkívánható. A tudománynak minden ilyen részét részle
tesen kellene a tanításra készülők számára előadni s külön ki kel
lene emelni az iskolai oktatásban különösen értékesíthető pontokat. 
Erre külön férfiak szükségesek ; tudósok, kik hajlandók és képesek 
arra, hogy a magok tudományában az iskola czélját tartsák szem előtt. 
A neveléshez nagy tehetség kell, de a jövő nevelőinek tanításához 
épen külön tehetség. Nem a tanulásba bevezető évet * akarja így az 
egyetemre áttenni, sem olyan fajta iskolát nem kíván az egyetemen 
létesíteni. Csak szükségesnek látja, hogy a ki a tanárságra készül, a mű
ködésében majd használandó anyagot mint külön szakot tanulhassa e 
czélra kinevezett egyetemi tanárok előadásain és gyakorlatain, hogy a 
tárgy e reá nézve első sorban fontos felfogásáról is tájékozódjék. De ne 
legyen ez a gyakorlat gátja az egyéni fejlődésnek. Maradjon ideje min
den tanárjelöltnek arra is, hogy szaktárgyának egyes részeibe a bölcsé
szeti kar czélja és módja szerint elmélyedhessen, a tudományt magát 
tekintve czélnak, mert a tanárnak erre csakugyan szüksége van. A ter
mészettudományokat véve például azt mondja Baumann, hogy ennek, 
mint «iskolai tudomány»-nak egyetemi tanára rámutathatna mindenre, 
a mi az iskola különböző fokain különbözőképen használható, de ehhez 
e szaknak egészen sajátos felfogása szükséges. A mathematika és termé
szettudományok tanítójának nem szabad az iskolában egyes részletekre 
különösen kiterjeszkednie, érzéke kell, hogy legyen az egész iskola fel

* «Seminarjahr» : az egyetem teljes végzése és az önálló működés 
megkezdése között bizonyos, e czélra kijelölt középiskolán tölt a jelölt egy 
próba-évet.
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adata iránt, a mi pedig nem egyszerű dolog. A csak egyetemi felfogás
sal tanúit tanárjelöltben ezek bizonyára nem lesznek meg annyira.

Az 1899 ápril 1 -je óta érvényes porosz tanárvizsgálati szabályzat
ban homályos jelek ugyan, de mégis rámutatnak e különböző felfogá
sokra. A szaktárgyakon kívül általánosan művelő előadásokat (philos., 
pæd., német irodalom) is kell hallgatnia a jelöltnek (7. §.), ki a vizs
gálaton a tanári állásra való tudományos képességét tartozik igazolni 
(1. §.). «Tudomány» a bölcsészeti kar felfogása szerint való tudományt 
jelent, mely tehát az iskola tárgyával nem egy. A 8. §. szerint úgy az 
általános, mint a szakvizsgálaton figyelemmel kell lenni a középiskolák 
szükségletére. Közelebbről ezt nem határozza meg a szabályzat, de egyes 
helyeken olyan kifejezéseket használ — «legfontosabb», «fontosabb», 
«gyakrabban elófordúló» elméletek, elemek stb.,— melyek «behatóbb 
ismeret »-et kívánva egyes részekben, az ilyen módon mindig csak válasz
tékot kívánó vizsgálatra külön útmutatás nélkül a jelölt elkészülését 
bajossá teszik. Ez a feladata a külön professornak, kinek pl. a vegytan 
és ásványtan tudománya teljesen birtokában van s azt a vizsgálat czél- 
jai szerint adja elő, a mire különös tehetség és hajlandóság szükséges. 
Ép így van ez a természettudományok minden más ágában is, nem elég 
tehát, hogy a tárgy rendes egyetemi tanára esetleg, mellékesen, pilla
natnyi felvilágosításokat adjon az erre szorúlt jelölteknek. A szabályzat 
minden ágban egyenlően alapos tudást a jelölttől nem kívánhat, a válasz
ték tehát érthető, de épen a kiválasztás miatt az előkészítés szükséges.

E nem egész terjedelmében, de talán elég világosan ismertetett 
módon és felfogással megy végig Baumann a történelmen, földrajzon, 
régi-, új- és anya-nyelven, közben mindenik tanítása czéljáról, módjáról 
és terjedelméről nagyon érdekesen és tetszetősen szól s mindeniknél 
kijelenti, hogy az egyetemen való tudományos művelése és az iskolában 
való tanítása között czél, eszköz, felfogás tekintetében milyen határozott 
különbség van, s hogy ezért, meg a vizsgálati szabályzatban örökösen 
ismétlődő «fontosabb», «behatóbb» és hasonló kifejezésekkel kitüntetett 
felfogás miatt mindezeket is előkeli adni az egyetemen mint «iskolai 
tudományi-okát — más szóval : a vizsgálatra való tekintettel.

Nem ismertetem sorban az egyes tárgyakra vonatkozó megjegyzé
seit és gondolatmenetét. Igaz minden, a mit ezekről elmond, következ
tetései az ő szempontjából s a gyakorlatban élő és annak nehézségeit 
érző tanárok álláspontjáról teljesen érthetők, következetesek és méltá
nyolhatok, de az ellenmondásnak a szerző udvarias, tudóshoz és jó aka
ratú emberhez illő felszólítása nélkül is tág teret nyitnak. Hogy illesz
tené be Baumaun ez intézményt az egyetem keretébe ? Nem a tárgy 
rendes tanárától kiván áttekintő összefoglalásokat, hanem egyszerűen 
kineveztetne a többi rendes tanárral teljesen egyenlő rendes egyetemi
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tanárokat, az iskolában tanított minden tárgy számára egyet, a mi né
zete szerint nagy egyetemeken könnyű volna s a kisebbeken sem nehéz. 
Mi lenne azonban ebből ? Menjünk végig a vázolt úton, talán a végén 
megtaláljuk az eredményt.

Arra a kérdésre : igaz-e, hogy a fiatal tanárok tárgyoknak az is
kola módja szerint való ismeretében az iskolába lépés napján gyengén 
állanak, — a Baumann hiteles adatairól nem is szólva, — nálunk is 
aligha lehet nemmel felelni, sőt itt is elmondható : minél kiválóbb 
egyetemi tanuló volt valaki, annál nehezebbnek látszik onnan egyszerre 
tárgya legelemibb részéhez visszatérnie. Hogy azonban e nehézség és a 
némelyeknél ezzel járó rossz következések megszüntetésére a Baumann 
ajánlotta mód alkalmas, ajánlatos és óhajtandó-e, más és nagy kérdés, 
különösen, mert kettőn áll a vásár : az egyetemnek ép annyi köze van 
hozzá, mint a középiskolának. Az egyetem czéljáról említettem a Hol- 
zinger meghatározását, melyet vall általában mindenki. Ha fordított 
rendben, a kenyérkeresésre való előkészítést mondjuk is elől, a tudo
mánynak önmagáért való művelése mégis ott lesz, mert e czélok tulaj
donképen nem egymás után következnek, hanem egymásnak természe
tes társai. Ma az egyetemre mindkét részről van panasz és sorsa miatt 
aggodalom : nem teljesítheti tudományos feladatát a gyakorlati czél 
miatt, a mit pedig ezért tesz, nem elég. S ha mi az első miatt most nem 
aggódva, e második részt nézzük, megint amahhoz jutunk s a tanárképzés 
elégtelen voltát (nem a pæd. ügyességet értjük) a tudományos feladat 
hiányos teljesítéséből eredőnek látjuk. A középiskolát végig járó fiúk 
rendesen tovább mennek főiskolára s ezért merem most azt mondani, 
hogy mikor a gymnasium tanítványai egy részének u. n. általános mű
veltséget igyekszik nyújtani, másik részében ugyanekkor a főiskolai 
tanulmányozás, a tudományos munka alapját rakosgatja. Az egyetem és 
középiskola örökös kölcsönhatásánál fogva mindkettőnek az az érdeke, 
hogy a középiskolai tanárban minél több legyen abból, a mit az egyete
men magába szedhet és tudatosan feldolgozva tulajdonává tehet. Ezért 
mennek a tanárjelöltek az egyetemre s ezért volna képtelenség az egye
temre készülő középiskolai növendékek tanítóinak képzését az egyetem
től elválasztani. Ha azonban külön tanár adna elő az egyetemen minden 
tárgyat olyan terjedelemben, olyan felfogással, a mint azt az illető hall
gató középiskolai tanár korában tanítani fogja: az előadó «egyetemi 
tanár» czímén és a hallgató leczkekönyvén kívül lesz-e ennek az egész 
dolognak egyetemi jellemvonása, lesz e az egyetemnek — ha nem a szót, 
hanem a fogalmat keressük — a leendő tanárok többségére csak olyan a 
milyen hatása is ? Pedig nem csak erre, hanem az egyetem szellemére 
van szüksége, melylyel minden parányi tényező határozott elismerése, 
az egészre vonatkozó felfogása jár együtt ! Épen nem a mai állapotot
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akarja védeni e szavam. Ellenkezőleg. Ha azonban a viszonyokon Bau
mann szép és jószándékú javaslatával segítünk, azzal egyszersmind 
megfosztjuk a középiskolát a reménységtől is, liogy valaha a tudomány 
tiszta levegőjében fejlődött tanárokhoz jusson, kik tanítványaik maga
sabb czéljai iránt érzéket, e czélokhoz való vezetésre képességet visznek 
magukkal az egyetemről. S leliet-e ezt remélni akkor, ha a gymnasium - 
ból kikerült ifjú a gymnasiumba visszajutásáig ugyanazzal a kivonattal 
foglalkozik, melyet addig tanúit és azután tanít ? Baumannt e reális 
javaslatából nagy idealistának látom, mert azt mondja : időt kell hagyni, 
hogy a tanárjelölt az «iskolai tudományok» mellett szaktárgya egy ré
szét a bölcsészeti kar czélja és módja szerint tanulmányozhassa. Mint
hogy ezt kötelezővé tenni bajos volna, ki foglalkoznék ilyen módon a 
tárgyával, mikor a másik módon való foglalkozásnak veszi hasznát, az 
készíti elő a vizsgálatra, ezzel aztán el is foglalja ideje legnagyobb ré
szét ? Ha ilyen külön tanárai vannak az iskola tárgyainak az egyetemen, 
természetesen a legnagyobb pontossággal kell a rájok bizott ifjakat ki
képezniük ; a mi időt pedig hivatalosan a tudományos munkára hagy
nak, azt felhasználja pár különösen ilyenre hajlandó ifjú, a kik az illető 
egyetemi tanárnak szinte egyedüli hallgatói, mert a kar többi hallga
tója az «iskolai tudomány» tanárát hallgatja. Azokat az a tanár munka
társaivá stb. teszi, mert a tudományba való bevezetés mellett a tudo
mány számára munkásokat is kell képeznie, s így a tudománynyal mint 
tudománynyal is foglalkozó tanárjelöltből középiskolai tanár nem lesz. 
Ki lesz azzá ? Egy csomó olyan ember (több, mint eddig), ki az «iskolai 
tudomány» tanárának kitűnő tanítványa volt, tárgyát nagyszerűen tudja 
úgy, a mint tőle a vizsgálat s a mint majd ő tanítványaitól kívánja 
(vagyis ismeri a «legfontosabb» és «fontosabb» részeit, de nem hallott 
az ezeknél több fontos és alig fontos részekről, pedig talán ezek között 
talált volna egy hivatalosan épen nem fontos részecskét, melybe fogódzva 
egész életében gyönyörűsége telt volna az e nélkül tisztán gépies mun
kában) s ráadásúl egyetemi képzettségnek hiszi a mit betanúlt. Ha már 
most a tanítás feladatát a tanterv és utasítások pontos és szigorú meg
tartásában, bizonyos számú órák tartásában és számtalan dolgozat 
kijavításában látja az ember, arra ilyen módon remekül elkészül. 
De ha először ösztön, azután mindig határozottabb szándék és czél 
alakjában az a gondolata volna, hogy a középiskolai tanár feladata 
főképen az, hogy az ész, értelem nevében és művelése czéljából is 
lélekkel tanítson és lélekre hasson, hogy ilyen módon a hasonló 
felfogással működő néptanítók kezéből hozzákerült ifjú nemzedékbe 
ne elröppenő ismereteket tömjön, hanem fejleszsze a lelki művelt
séget, bele oltsa a nagy feladatok iránt való fogékonyság csiráját s elő
készítse az ezek felismeréséhez és munkálásálioz vezető útra — hogy jár
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akkor? Ha ezt még ösztöni mivoltában el nem öli benne a példa, s a 
megalakult czél és hajlandóság nem engedi az « iskolai tudomány» egye
temi tanárának hátat fordítania, valahogyan leteszi a vizsgálatot és — 
hacsak különösen erős egyénisége nincsen, a mely esetben is «megszo
kik vagy megszökik», — a maga elé tűzött feladat végzésére képtelen 
lesz. A kinek egyéni hajlandóságával törődnie nem lehetett, mert arra 
ügyelni a tanára sem ért rá, nem ismerheti fel az ilyesmit tanítványaiban ; 
a ki előtt magasabb czél soha sem volt, ilyenre való törekvésről tanítvá
nyai álmodni sem fognak, mert a belső alakulást csak magánügynek 
tartja s egész munkájában csak a gépies rész lesz meg a tanári munkából ; 
az azonban bizonyára jól. Már pedig gép soha sincs olyan kevés a tanárok 
között, hogy a szaporodásoknak minden módon útját ne kellene állani.

A középiskola tehát ezt nyerné. Hát az egyetem mit szólhat 
hozzá ? Egy nyeresége lenne : a munkája iránt nem érdeklődők, szükség
ből hozzá tartozók tömegétől megszabadulna. De ez is csak külső nyere
ség, mert ilyen módon igen sokan meg sem kísérelnék az egyetem mun
kájában való részvételt, abból okulást, arra törekvést. A tanárok megszaba
dulnának a gátló tekintetektől, középiskolai tanárvizsgálatoktól, élhetné
nek magának a tudománynak. Hallgatójok azonban alig lenne s előállana 
a már érintett körülmény : csak épen hogy akadna nehány ember, a ki az 
ilyen tanulástól, melynek közvetlen eredménye nincsen, nem félne, 
majd meg ennek következtében épen ez az út lenne a verseny hiányzása 
miatt könnyen járható út s nem a méltók, hanem az élelmesek lépnének 
reá. A tudományra ebből jó alig hárulna. Bevonulna azonban az egye
temre egy oda nem való elem. Az az «iskolai tudomány», mely vizsgá
latra kíván előkészíteni : a középiskolai tanárvizsgálat és a középiskolai 
tanítás anyaga. Ez pedig a maga egész terjedelmében véve is csak alkotó 
része és eszköze a különböző tudományoknak, tehát nem tudomány. Az 
«iskolai tudományok» minden része meghatározott keretben mozog ; 
legfeljebb az adott anyag feldolgozásáról van benne szó, nem önálló ku
tatásról, tehát ez se nem tudomány, se nem tudományos munka. Ezek
kel a ki ilyen módon foglalkozik, a ki tárgyának tudományos eredmé
nyeit ismeri s azokat a tanárképzés czéljaira alkalmazni képes és haj
landó, e téren igen nagy és jó sikerrel működhetik s a kezdő tanárok
nak ilyen vezetésre szükségük van. De az ilyen ember nem tudós, hanem 
csak sokismeretű ember. Sem az iskolai tantárgyaknak mint külön 
egyetemi szakoknak, sem az ilyen ismeretek tulajdonosának, mint egye
temi tanárnak nincsen tehát az egyetemen jogos helye. Tudós e sze
repre nem is vállalkoznék, mert tudományát e munka mellett nem fej
leszthetné. Ezen az úton azonban sokkal veszedelmesebb hatású elem 
jutna az egyetemre, mint a mely előtt be akarják csukni a kaput és sok
kal jogtalanabb, mint a melyet onnan el akarnak távolítani.
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Az azonban bizonyos, hogy a mit Baumann elmond, úgy igaz. De 
meg van az orvossága is. Az itt divó seminariumi év, melyben az 
egyetemet végzett tanárjelölt a tanításba bevezetést nyer, épen erre 
való s ha a Baumann javaslata megvalósulna, egyszerűen két ilyen be
vezető év lenne, jobban mondva : csupán csak ilyen évekből állana a 
tanulmányi idő. A tanításra való ügyességet úgy sem adhatja meg a 
seminariumi év, minden esetre való utasításokat is teljesen lehetetlen 
adnia, így a gyakorlati (=  módszeres) bovezetés mellett ez az igazán gya
korlati bevezetés — ha ugyan csodálatosképen ott nem volna — (a vizs
gálatra való előkészítést kivéve) nem osak hogy elférne, de az előkészítő 
év feladatát sokkal inkább ebben keresném. Itt van az «iskolai tudomá
nyok egyetemi tanárai »-nak is a helye, mint e bevezető év irányítóinak.

Ismét megszakítva e dolgok továbbfüzését, Baumann különben 
nagy figyelemre méltó és olvasásra érdemes fejtegetéseinek egy pontját 
emelem még ki. Nem barátja az ú. n. «általános vizsgálat »-nak, melynek 
tárgya a német irodalom, philosophia és paedagogia, az ismeretes «főbb» 
pontokban, hanem, ha ilyesmit akarnak, tessék az iskola minden tárgyá
nak ismeretét kívánni, hogy a tanár ne a saját tárgyát tekintse csak fon
tosnak. Ebben a nagyon elemi szabályban, mely természetes is, mintha 
az volna kifejezve, hogy a német tanárságnak e figyelmeztetésre szük
sége van. E czélra az egyetemen töltött idő elején heti két órában elő
adást kellene hallgatniok : «Áttekintés az iskolai tudományokon, ezek 
czélja, módszere és kölcsönhatása tekintetében» czímen. Nagyon helyes, 
de csodálom, ha ezt Baumann új dologként mondja. Azt hittem, csak 
véletlenségből nem találtam a két utolsó félévben ilyesmit. Magyar- 
országon ez nem újság, mi a kolozsvári pædagogiai seminariumban 
ilyesmiről tájékozódtunk. — A philosophiának vizsgálati tárgy volta 
ellen kikéi, mert ezt az iskolában propádeutikaképen sem ajánlatos ta
nítani (!!). Jó azonban, ha minden tanári karban van 1—2 philosopliiai 
képzettségű tanár, ki a többinek Kivált lélektanban útmutatást adhas
son. A ki minél tudományosabb szellemet óhajt a tanárképzés számára, 
ennek megint nem örülhet.

A természettudományok nagy fontosságát ismételten hangoztatja, 
e véleményét már láttuk is. Igen sok irányú gondolatot ébreszt ; alap- 
gondolataival azt hiszem, nem lehet egyet nem érteni. Tökéletesen igaz 
pl. ez a befejező mondása is: «A szó nemes értelmében tanítónak (Schul
mann) lenni sokkal több, mintha valaki egyszer valami tudományos 
apróságról doctori dolgozatot ír, avagy ha nem apróság, arra aránytala
nul sok időt és erőt fordít, vagy kinyomatja egy vizsgálódás eredményét, 
mely a tanár őrködő szeme olőtt jött létre.» De a javaslat ! Talán öntudat
lanul s bizonyára nem szándékosan ez egyszerűen egy kaptára húzná a 
tanárok előkészülését és az iskola munkáját, megfosztaná tanári mivol
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tától a tanárt, iskola voltától az iskolát, mert a kettő' közös munkáját a 
jobbra, magasabbra való folytonos törekvés helyett a meglevő állapot 
megtartására irányuló lélektelen ténykedéssé tenné. Ártana középiskolá
nak és egyetemnek egyaránt. így abból kérnünk nem jó lenne. De ho
gyan hát ? Ez inkább ismertetésnek szánt sorok végén e kérdésre több 
okom van, hogy ne feleljek. Hogy is szólhatnék a dologhoz az egyetem
től a középiskolához visszavezető út közben ! Különben is e kérdésben 
határozott javaslatok vannak e folyóirat olvasói és minden e dolog iránt 
érdeklődő előtt.* Azok megfontolása az első tenni való ; azoknak az 
ügy iránt való jóakarattal megvitatása, a mi ezután következik. A né
metországi ily irányú gondolatokból akartam itt egyet-mást bemutatni 
s felhívni a figyelmet az egyetemeken levő mozgalmakra, melyek az 
egyetem tudományos feladatát hangsúlyozva, a kenyérkeresésre való elő
készítést szabályozni, javítni akarják. Hogy otthonn erre mekkora szük
ség van, azt természetesen más van hivatva megítélni s az erről szóló 
javaslatokhoz is eredményesebben szólhat más. Csak azt a tapasztalatot 
legyen szabad kifejeznem, hogy a magyar tanárképzést ma nem lehet a 
középiskola és egyetem között levő szakadék eltüntetése nélkül ren
dezni.** Legtöbb bajunk abból ered, hogy igen sok fiatal egyetemi hall
gató egyetemi évei végéig alig is tud e szakadék falán felkapaszkodni.

Az iskola és az egyetem tehát ágy látszik, küzd egymással, sőt az 
egyetem önmagával is. Mindkettő a maga érdekeit tartja első sorban 
fontosnak s valóban egyenlő mértékben fontos is mind a kettő. Rövid
séget egyik sem szenvedhet. Az iskolának meg kell, hogy legyenek a 
mindig jobb jobb tanárai, az egyetemnek is lennie kell olyan hallgatói
nak, kik a folytonosan magasabbra emelkedő feladathoz eredménynyel 
nyúlhatnak. Az érdek tehát közös, mert egyik szükséglet teljesítése a 
másiknak már teljesült voltától függ s e tekintetben mindkettő első. 
Fokozatosan nő az iskola feladata és bővül az egyetem munkaköre. 
Nem lehet e feladat teljesítését olyan emberekre bízni, kik e munkakört 
és a benne végzett munkát nem ismerik, mert tanítványaikat nem tehe
tik magasabb czélra való törekvésre képessé, ha magok e czél felé soha 
sem törekedtek. Az egész nemzet műveltségének lassú, de állandó fejlesz
tése a czél, tehát a tudatos fejlesztésre való képességet kell első sorban

* Schneller István , A tanárképzésről. — M agyar Pæd. 1899 okt. — 
Ugyanattól : Az egyetem i tanulmányozás tárgy i feltételei. —• Kolozsvár, 1899. 
Különnyomás az egyetem i actá-ból.

** Épen ezt fejtegeti Schneller idézett két m unkája . — Németország
ban sincs e dolog rendben , m utatja a «Paedag. Archiv» 41. évf. 11. fűz. 
(1899 nov. 2.) G63— 668. lapján közölt részlet D r. Schmidkunz «Die E in 
heitlichkeit im  U niversitätsunterricht» ez. előadásából.
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a középiskolai tanárban nevelni, mert az ő kezéből kerülnek ki «a nép 
vezetői.» E nemzeti ezélban minden művelődési tényezőnek egyeznie 
kell, köztük állandóan folynia kell a frissítő áramnak. Ezért nem lebet 
el a jó középiskola és a jó egyetem egymás nélkül.

Leipzig. I f j . I mre Sándor.

IRODALOM.

L é le k ta n  é s  lo g ik a . Középiskolák szám ára ír ta  Szitnyai Elek. 180 lap.
Budapest, F rank lin  társulat. 1899. Ára 1 frt 20 kr.

Szeretnék egy kis szemlét tartani bölcsészeti propædeutikai tan
könyveink felett s bizony nem nagyon nehéz lenne olvasóimat meggyőzni 
a felől, hogy a philosophia nálunk e tekintetben is hátrább áll a többi 
középiskolai tárgyaknál, mert alig van öt, hat magyar nyelven Írott tan
könyvünk, ezeknek nagyobb része is elavult és elmaradt az újabb philo- 
sophiai kutatások eredményeitől, különösebben a lélektanban ; kisebbik 
részében van olyan, mely a tudomány igényeinek megfelelne, de nem 
felel meg az iskola és a pædagogia által támasztott igényeknek ; van 
viszont olyan, mely eléggé alkalmazkodnék a középiskolai tanulók fel
fogásához s igyekeznék beilleszkedni a középiskola tantervébe is, de 
tudományos szempontból esik sok kifogás alá. A viszonylag legjobb tan
könyvek közé sorolom én még mindig az Emericzy Géza volt iglói tanító- 
képezdei igazgató lélektanát, bár ez ma már elavult, mert a lélektan 
azóta rendkívül sokat fejlődött, s terjedelménél fogva sem volna a közép
iskola ma fennálló tantervébe beilleszthető ; azután az Öreg János debre- 
czeni akadémiai tanár tankönyveit, bár az én philosopliiai álláspontom 
azokétól különbözik és végül a Joly párisi egyetemi tanár fordított 
propsedeutikáját. Ez utóbbi két szerző műveit némi sikerrel eddig is 
használták, bár a követelményeknek ezek sem felelnek meg egészen sem 
egyik, sem másik szempontból.

Ily körülmények között rendkívüli érdeklődéssel és mohó kíváncsi
sággal vettem kezembe egy olyan jó nevű és lelkes tanférfiúnak könyvét, 
mint Szitnyai Elek s várakozásomat még jobban fokozta a műhöz írott 
előszó, melyben jól esett megéreznem a szerzőnek tárgya iránti szere
tőiét, megértenem azokat az alapjában véve helyes alapelveket, melyek 
felfogását és tárgyalását irányították és végül megtudnom azokat a for
rásokat, melyekből merített. Átolvasva a könyvet, bár elismerem, hogy 
az méltán sorakozik fentemlített legjobb philosopliiai könyveink közé, 
mégis sajnosán kell bevallanom, hogy várakozásomat, igényeimet csak

Magyar Pu dagogia. IX . 4. 18
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részben elégítette ki. De vizsgáljuk meg a könyvet közelebbről s nézzük 
először is azt, mennyiben váltja be Szitnyai az előszóban mondottakat.

Valóban igaza van abban, hogy az ő tárgyalásmódja eltér az eddigi 
tankönyvekétől abban, hogy ő a lélektanban nemcsak a lelki jelenségek
nek leíró természetrajzát adja, hanem levonja ezeknek természetéből a 
levonható erkölcsi és neveléstani igazságokat. Tudományos szempontból 
a lélektan ilyetén tárgyalása ellen már eleve kifogást tehetnénk, mert 
ennél könnyen az a veszély fenyegetheti az irót, vagy kutatót, hogy a 
teleológiai szempont könnyen meghamisítja a lelki jelenségeknek valódi 
tényálladékát vagyis, hogy a normativ elvet átvisszük a lélektanba is, hol 
annak semmi helye nincs, és az egyes bölcsészeti disciplinák határvona
lait elmossuk ; — azonban figyelembe kell vennünk egyrészt azt, hogy 
tankönyvvel van dolgunk, másrészt azt, hogy nálunk a tankönyvíró a 
tanulságoknak levonását a lelki jelenségekből bajosan bizhatna az előadó 
tanárokra, mert a mi középiskoláinkban a bölcsészetet jórészt nem szak
emberek tanítják, kik e tárgygyal csak kelletlenül s nem elég szeretettel 
foglalkoznak. Ezen eljárásra azon nemes szándék indította szerzőnket — 
ki csaknem tizenkilencz évi tanulmány és tapasztalás eredményét rakta 
le könyvébe -— hogy a lélektant megkedveltesse s hogy az elnyomás mel
lett — melyben részesül — a tárgy érdekességének és fontosságának 
kimutatásával tudjon a szerencsésebb tárgyak hivatalos hatalma mellett 
megállani. Azután abban is osztom nézetét, hogy ha már az erkölcstan 
nem tárgya a középiskolának, ebből az igen fontos tanulmányból leg
alább a lélektanba olvasszunk bele annyit, a mennyinek tudása okvet
lenül szükséges az általános míveltséghez.

Pauer Imre is lélektanának újabb átdolgozásánál az erkölcstan 
legfőbb elveit (két legfőbb elvét Schopenhauer szerint is) annak keretébe 
illesztette bele. Hogy a kivitelben nem tévedett-e szerzőnk, hogy a di
daktikai elv nem vált-e kárára elméletének — arról később lesz szó.

Szerzőnk az előszóban fölemlíti nevezetesebb forrásait is. Valóban 
ezek a legjobb philosophiai írók, illetőleg lélekbúvárok. A mit ezektől 
tanult, azt át is értette, meg is emésztette s világos gondolatait egyszerű, 
könnyen érthető nyelven adja elő. Az előszóból és lélektan mint tudo
mány, a lélektani ismeretek forrásai czímű második paragrafusából, de 
meg művének egész első és második részéből jogosan azt vámok, hogy 
szerző egészen a physiologiai lélektani iskolának híve, talán a Wundt 
iskola követője, a mint hogy ezekben a részekben az is —míg a IV. rész
nél az érzelmek tanánál sajnosán tapasztaljuk, hogy itt már a Herbart- 
féle állásponthoz csatlakozik. Kitűnik ez abból, hogy bár az érzelmekre 
nagyobb gondot fordít, mint a Herbartianusok szoktak — mégis az egyes 
érzelmek elemzésénél azoknak intellektuális elemét hangsúlyozza folyto
nosan s az emotionalis elemet jó részt mellőzi.
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Ebből folyik aztán az, liogy műve nem egy lélektani rendszer gyá
rából került ki és nem is egyöntetű, mert szerzőnk tulajdonképen 
eklektikus.

Szitnyai műve három részből áll : lélektanból (1—90-ik lap), logi
kából (92-—134-ik lapig) és a könyv végére csatolt lélektani és erkölcstani 
olvasmányokból (135- 179.). Műve különben terjedelmére nézve teljesen 
megfelel a tanterv követelményeinek s annak az időnek, mely a philoso- 
pliiának középiskolai tanítására van szánva. A lélektanban a közlendő 
anyagot is helyesen választotta ki, bár e tekintetben az én nézetem né
mileg eltér az övétől. Én azt tartom, hogy non múlta séd múltúm, ő 
sokfélét tárgyal, de nagyon is futólag. A lelki jelenségeket nagyon is fel
aprózza. Egyes lényegtelenebb paragrafusok aránytalanul hosszúak p. o. 
az alvás és álomnál még az alvajáróéról is beszél, mig például a percep- 
tioról és apperceptioról igen röviden emlékezik meg. A 31. paragrafust 
«az illusio, mint téves gondolatkör — az emlékezés különböző fajai» czí- 
műt egészen feleslegeseknek tartom, a hajlam és tehetségről szóló 56-ik 
paragrafus aránytalanul hosszú.

A lélektan anyagát nyolez részre osztja. Az első részben a test és 
lélek kapcsolatáról, az idegrendszerről beszél. Ezt elfogadhatjuk. Azután 
következik a lelki jelenségeknek szokásos felosztása, érzet, képzet, érze
lem, akarat tana, azután a rendellenes lelki tünemények. A felosztás 
imez : II. Érzet. III. Képzet. A kedélymozgalmakat két részre osztja :
IV. Érzelem, Y. Ösztön és vágy. VI. A mozgás tüneményei. VII. Lelki 
betegségek. VIII. Hypnotismus és suggestio stb. Az érzetekről behatóan 
tárgyal. A képzet meghatározásában eltér Helmholtz és Wundtól, a 
mennyiben nem ismeri a jelen szemlélet képzeteit s Höffding után a 
képzetet egy jelenvaló és már elmúlt, de felidézett érzetből való össze
tételnek tartja, bár e tekintetben nem oly világos és szabatos szerzőnk, 
mint Höfding. Igen lényeges hiba már az, hogy szerzőnk ezen s a követ
kező részben is a szorosan egymással összefüggő s egymásból folyó lelki 
jelenségeket erőszakosan és indokolatlanul elválasztja. Például az öntu
dattal a lehető legszorosabban összefügg a perceptio és apperceptio, 
ezzel meg a figyelem, alvás, álom, s így ezeket egymás után kellett volna 
tárgyalnia, míg szerzőnk az öntudatról a 22. paragrafusban, a perceptio- 
ról és apperceptioról a 35-ikben tárgyal.

Legkevésbbé sikerült munkájának IV. része, az érzelmek tana. 
Legnagyobb kifogásom e rész ellen is az, hogy szerző a természetes egy
másutánt minden látható indok nélkül felforgatja és így semmi tekin
tettel nincs a különféle érzelmi állapotoknak egymással való összefüggé
sére, sőt egymásból való kifejlődésére. Bátran követhette volna pl. Höff- 
dinget, ki az érzéki érzelemnek két sarkából, a kedves és kedvetlen érze
lemből szépen fejleszti ki a magasabb érzelmeket, (kedves érzelem : öröm,

is*
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szeretet, remény, lelkesedés stb. — a kedvetlenségből : fájdalom, bosszú,, 
félelem, gyűlölet stb.). Ezeket az érzelmeket különben meg sem említi s 
például később a magasabb érzelmek körében beszél a szeretet külön
böző fajairól, de hogy mi az a szeretet, miből áll és miből fejlődik ki (az 
örömből), ezt Szitnyai könyvéből nem tudjuk meg. Általában véve az 
érzelemnek felfogása és meghatározása a Herbarti lélektan értelmében 
történik s míg előbb szerzőnk egész helyesen beszélt az érzet hangula
táról (14. §.), most (36. §.) az érzelem következő meghatározásával lep 
meg bennünket : « Az érzelem képzeteink és testi érzeteink egymásra 
hatásából keletkezett állapot». Innen van aztán az, hogy míg az érzel
meket egészen helyesen két csoportba osztja s ezeket Herbarttól eltérőleg 
érzéki és értelmi érzelmeknek nevezi — a magasabb érzelmek tárgyalá
sánál csupán az érzelmeknek képzetbeli elemeivel foglalkozik, de egészen 
mellőzi az érzelmeknek vágybeli elemét, az akarathoz való vonatkozáso
kat. Általában szerzőnk a lélektani analysisben gyöngébbnek mutatkozik. 
Nála az érzelmek tanát bizonyos egyoldalú intellektualismus jellemzi. 
Innen van aztán az is, hogy nem tünteti fel végig az érzelemnek két 
sarkát, a kedves és kedvetlen, a positiv és negativ sarkot, melyeknek 
egyike pedig összes érzelmeinkben, vágyainkban, szenvedélyeinkben meg 
van, mint azoknak első jellemző sajátsága. így például az 57. §-ban csak 
a nemtelen szenvedélyekről beszél s általában hibáztatni látszik az ösz- 
szes szenvedélyeket. Itt sem tünteti fel azt a kapcsolatot, mely a vágyat, 
a hajlammal s mindkettőt a szenvedélylyel köti össze, mert hiszen a haj
lam és szenvedély között a természetes fokozat! sorozatban mellőzi a 
közbenső tagot t. i. a szokást.

Itt említjük meg azt is, hogy az akaratról is némi kétértelmű hatá
rozatlansággal beszél, mikor azt mondja, hogy az akarat motívumaiul 
érzetek és képzetek szolgálnak, de a képzetek a vágyakkal állanak kap
csolatban. A jellemet is nagyon egyoldalulag határozza meg s alatta úgy 
látszik csak az erkölcsi jellemet érti. Szerintem énünket, jellemünket 
nemcsak uralkodó képzeteink, képzetköreink alkotják, hanem uralkodó, 
újból meg újból visszatérő érzelmeink, hangulataink, vágyaink, törekvé
seink is egyúttal.

De legkevésbbé elégít ki engemet szerzőnknek a vallásos és erköl
csi érzelemre vonatkozó tana. A vallásos érzést egyrészt metaphysikai 
képzetekből, másrészt erkölcsi elvek és tanokból állónak tünteti fel. 
Szerintem még az sem elég, hogy a velünksziiletett dispositiora is rá
mutat, ki kellett volna emelnie a vallásos érzelemnek vágybeli elemét és 
azon körülményeket, élményeket, a melyek az ember lelkében sokszor 
képzet és nagyobb dispositió nélkül is felkeltik és fejlesztik, erősítik a 
vallásos érzelmet. Nem osztom szerzőnek erkölcsi felfogását sem, mely 
nemcsak lélektanában nyilatkozik meg, hanem a könyv végére csatolt
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•erkölcsi olvasmányaiban is. Szedjük csak össze szerzőnknek erre vonat
kozó tételeit és nyilatkozatait, s ki fog tűnni, hogy erkölcsi felfogása 
eredetére nézve nagyon is intellektualistikus, jellemére nézve nagyon is 
utilitaristikus. Az erkölcsi érzelmek czímü 46. §-ában azt mondja, hogy 
cselekedeteink megítélésének egyetlen szempontja a boldogulás. «Minden 
emberi cselekvés tehát első sorban ama szempontból bírálandó el, meny
nyiben idézte vagy idézi elő a köznek és az egyesnek boldogulását. A mi 
tehát ezt a boldogulást előidézi, az erkölcsileg jó ; a mi kárára van a bol
dogulásnak, az erkölcsileg rossz. A jó e szerint nem is más, mint a bol
dogulást előmozdító okos, czélszerű, tehát logikus cselekvés.» (62, 63. 
lap). Egyik olvasmányában « A jó ember » czímííben szintén azt mondja 
(137, 138. lap): Van életczél és ez a küzdéssel járó tökéletesedés; ez a 
tökéletesedés foglalja magában a boldogságot is ; ennek a boldogságnak 
egyedüli eszköze a logikus, czélszerű, magunknak és másoknak használó 
cselekvés ; ez a logikus cselekvés : Az ercny. Ezekből és szerzőnek egyéb 
nyilatkozataiból kitűnik, hogy az a morál, melyet hirdet, egészen utili
taristikus, hogy ő nem igen jutott tovább a Sokrates erkölcsi felfogásánál. 
Mert mi egyebet mond Szitnyai előbbi tételében, mint azt, hogy a csele
kedetek megítélésénél elég csak azoknak következményeire, azoknak 
hasznára tekintettel lennünk s nem szükséges figyelembe venni a cse
lekvőnek szándékát, érzületét ? ! Mi egyebet mond utóbbi nyilatkozatá
ban, mint azt, hogy az erény a boldogságnak eszköze, a legjobb üzlet, 
mert ezzel mozdítjuk elő legjobban a magunk és mások boldogulását, 
azaz hasznát ? ! Pedig már Locke megmondta, hogy az erényt ön
magáért kell szeretnünk, nem hozományáért, a mi azzal együtt jár. Hisz 
Szitnyai felfogása tulajdonképpen az erkölcsi jónak a physikai jóval 
vagyis a hasznossal való sokratesi azonosításához vezet, különösen ha 
még elméletének intellektuális jellegét is tekintetbe vesszük. Szerinte az 
erénynek forrása a tudás, a bűné a tudatlanság. Erre vonatkozó nyilat
kozatai a következők: «Minden vétek, minden bűn először hibás gon
dolat, helytelen Ítélet. A ki bűnt követ el, az vagy nem ismeri a világ
rendnek azt a törvényét, a mely ellen vét, vagy ha ismeri, nem tudja, 
hogy minden tettnek, mint oknak megfelelő következménye van, vagy 
végre azt hiszi, hogy ezt a természetes következményt ki lehet valamikép 
játszani, el lehet majd simítani, el lehet titkolni.» (162. lap.) Vájjon lehet 
ezt általános tételként megállapítani?! Vájjon mindnyájunkra nézve áll-e 
az, hogy egyedül csak a következményektől való félelem tart vissza ben
nünket a vétektől ? ! Ugyanezt hirdeti Szitnyai a 164. lapon ; «ha az em
berek tudnák, hogy a rossznak rájuk és másokra nézve mindig rossz 
következése van, a jó pedig mindenkinek jó, akkor tudva senki sem vét
keznék önmaga ellen, azaz senki sem lenne bűnös». Hát nem azt 
mondja-e itt Szitnyai, a mit Sokrates, hogy ismerni a jót annyi, mint egy
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úttal követni is. De kérdem viszont, megfelel-e ez a valóságnak ? ! Hányán 
tudják, hogy a mit elkövetnek az vétek, bűn, és ismerik tetteik kikerül
hetetlen következményeit is, és mégsem képes tudásuk őket a tett elkö
vetésétől visszatartani ! ! Hisz ha igaz volna, a mit Szitnyai hirdet, akkor 
az embereket egyszerűen csak tanítani, felvilágosítani kellene ; meg 
kellene nekik tanulni az erkölcsi világrend törvényeit s akkor egyszerre 
minden bűn, vétek, nyomor és boldogtalanság eltűnne a világból ! Szit
nyai pedig ebben az illusioban ringatja magát. Pedig a felvilágosítás, 
tanítás, az értelem fejlesztése csak egyik s nem is a legfontosabb ténye
zője az erkölcsiség megvalósulásának. — Szitnyai az érzelmet, a vágyat, 
szenvedélyt mindenütt kihagyja, hogy úgy mondjam, a játékból, azaz a 
világot és az emberi akaratot mozgató tényezők közül. Ezen mi, tekintve 
azt, hogy a lélektanban is hibásan fogja fel a szenvedélyt, mint lelki álla
potot, nem csodálkozunk. Yele szemben csak Stuart Mill azon nyilatko
zatára utalunk, melyet nemrég olvastunk a Budapesti Szemlében a Payot 
könyvek ismertetésében, hogy t. i. a szenvedélyes emberek a legkitar
tóbbak a kötelesség teljesítésében, ha szenvedélyük ezen irányba terel- 
tetett. De azon már csodálkozunk, hogy szerzőnk, ki lélektanának na
gyobb részében az újabb tudományos kutatás színvonalán állónak látszik, 
erkölcsi tekintetben hogyan hirdetheti az elavult és a tényeknek meg 
nem felelő Sokrates-féle utilitaristikus hamis morálnak tanait. Sez indo
kolja azon véleményünket, hogy inkább semmiféle erkölcstant se tanít
sunk, mint ilyenfólét, hogy szerzőnk is jobban tette volna, ha ezt a bár 
józan és okos, de elavult és alacsony spiessbiirger-féle morált nem keveri 
bele a lélektanba, ha az erkölcsi olvasmányokat elhagyja könyve végé
ről s tisztán lélektani olvasmányokra szorítkozik; olvasmányai között 
ugyanis csak a két utóbbi a sikerültebb. Különösen első olvasmánya 
a jó emberről nagyon is színtelen, száraz, a jellemnek felfogása pedig 
benne hibás.

A mi a logikát illeti, ebben — bár nagyon rövidre van szabva -—- 
a mit a tanterv indokol, lényegesebb hibát nem találtam. A tudomá
nyoknak felosztását azonban nem nyújtja szerzőnk, a mit pedig a tanterv 
és utasítások megkívánnak. — Logikája is világos és könnyed stílusú.

Őszintén és elfogulatlanul mondtam meg a könyvről véleménye
met. A mi pedig használhatóságát illeti — miután többi középiskolák 
számára készült tankönyveinket sem tartom jobbaknak — ám használják 
kartársaim okkal-móddal. Egyes részei a könyvnek egészen jók és kifogás
talanok, némely részt ki lehet bővíteni, mást esetleg el lehet hagyni, az 
egyoldalú meghatározásokba a hiányzó elemeket talán be lehetne tol
dani, a merev intellektualismuson és utilitarismuson az erkölcstani rész
ben lehetne enyhíteni s talán így nem kellene lemondani arról a remény
ről, hogy Szitnyai könyvével eléri azt, a mit akart, hogy t. i. előbbre
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vigye philosophiai oktatásunk ügyét a középiskolában. Szándéka minden
esetre nemes és elismerést érdemel még akkor is, ha csak részben sikerült 
azt megvalósítania.

Sárospatak. S zékely G yörgy.

VEGYESEK.
A közoktatásügyi költségvetés tárgyalása. Az idén a beteg 

miniszter távollétében még a szokottnál is szííkebb mederben mozgott 
a tárgyalás. A tárczát Zsilinszky államtitkár képviselte, a ki mellett még 
Berzeviczy A. beszéde emelkedett ki, mint általános érdekű. A fölmerült 
jelentékenyebb kérdésekről a következőkben számolunk el.

A népoktatás köréből az államosítások ügye foglalkoztatott több 
fölszólalót s örvendetes jelenség, hogy mind általánosabbá lesz az a meg
győződés, hogy a magyar kultúra fejlődését első sorban a magyar faj 
művelésével lehet és kell előmozdítani s azért a népoktatás állami támo
gatásában a régebben elhanyagolt magyar vidékeket kell fölkarolni, a 
mint azt a jelenlegi kormány megkezdte.

A tanítók állami képesítéséről is sűrűbben esett szó. Berzeviczy 
szerint a Népokt. Törv. revisiója esetén «tanítóképesítés tekintetében az 
állam jogait erőteljesebben kellene érvényesíteni . . . Jobban kellene 
megközelíteni azt az álláspontot, a melyet a középiskolai tanárok képesí
tésére nézve a Középisk. Törv. olfoglal». A revisiót azonban nem tartja 
időszerűnek. Jellemző a honatyáknak iskolai kérdésekben való tájékozott
ságára nézve egyik képviselő esete, a ki — valószínűleg fölkérésre 
szóba hozta, hogy nem állami tanítóképzők jogot formálnak arra, hogy 
felsőnép- és polgáriskolai tanítói oklevelet is osztogassanak, holott ezt 
a törvény az államkormány számára tartotta fenn. Úgy beszélt azonban 
a dologról, hogy azt a tanítóképesítésre általában lehetett érteni s a 
midőn fölszólalását így értelmezve ráczáfoltak, hogy igenis: a néptanítók 
képesítésének jogát mindenféle tanítóképzőnek megadja a törvény, hát 
ez ellen nem volt több szava. Úgy látszik, nem volt eléggé világosan 
informálva, hogy t. i. az elemi népiskolákra minden tanítóképző képe
síthet ugyan, de a felsőnép- és polgáriskolákra való képesítést a törvény 
(103. §.) külön szigorlathoz köti, a melyet «a kormány által arra ren
delt hatóság előtt« kell a jelölteknek letenniük. Ezt a jogot tehát a tör
vény egész világosan fentartja az államkormánynak, minek folytán a 
kormány élhet vele, a mikor akarja.

A polgáriskola kérdése többeket foglalkoztatott ; a kívánatos re
form irányára nézve nagy tarkaság mutatkozik a fölfogásokban, abban 
azonban megegyeznek a kifejezett kívánalmak, hogy minősítési jogokat
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kell adni a polgáriskolának s e végett a minősítési törvényt módosítani. 
Mivel épen ez a polgáriskolák legnagyobb baja, azért biztató jelenség, 
hogy ebben a pontban egyetértés van a törvényhozók között ; annyival 
inkább, mert a reformnak épen ez a pontja az, a mit a törvényhozás 
dolga megcsinálni ; magának az iskolának a megcsinálása a szakemberek 
dolga, a kiknek már a Csengery munkájában igen jó alap áll rendelkezé
sükre. De nagyon kevéssé biztató a reformra nézve az államtitkár azon 
nyilatkozata, hogy az akkor fog a megvalósulás stádiumába jutni, mikor 
«a középiskola terén is foganatba vett javitások, új tantervváltoztatások 
egészen életbe lesznek léptetve». Azon lázas sürgetés után, a melylyel a 
kormány az utóbbi pár évben a reformmunkálatokat siettette, meglepő 
most ez a halogató nyilatkozat, bár a jelen év hagy elhallgatása valami 
effélével fenyegetett. Tehát először a középiskolai javítgatósoknak, tan
tervváltoztatásoknak kell egészen életbe lépni ! Hiszen ez most már tel
jesen a középiskolai tanárság belső dolga; a kormány már megállapította 
az új tantervet, sőt véglegesen szabályozta az életbeléptetés módozatait, 
most már csak néznie kell, hogy hogyan hajtja végre a középiskolai 
tanárság a kész rendeleteket. A középiskolai tanárságnak, a melynek itt 
dolga akad, semmi dolga nincs a polgáriskolai reformmal ; viszont a 
kormány, befejezvén a középiskolai javításokból a ráeső részt, azok által 
nincs már gátolva, hogy munkásságát a polgáriskola ügyének szentelje. 
A polgáriskolák és nem a középiskolák helyzetét mondotta tűrhetetlennek 
Wlassics miniszter már ezelőtt hat évvel, legelső programmbeszédében, 
mégis a tűrhetetlen állapot orvoslásának kell várakoznia a nagyon jól 
tűrhető állapot javítgatásának teljes befejezéséig Tökéletes párja a mai 
állapot a 10 év előttinek. Akkor is «küszöbön állott» a polgáriskolai 
reform, épen úgy mint ma, akkor is tűrhetetlen volt a polgáriskola álla
pota és tudva volt, hogy mi a legnagyobb baja, de akkor arra kellett 
várnia, hogy legyen meg előbb az egységes középiskola. Pedig ez épen 
olyan távoli összefüggésben volt a polgáriskola kérdésével, mint a mai 
tantervmódosítás. Akadt ugyan az akkor fölmerült sok fantasztikus terv 
között olyan is, a melyik a polgáriskolát is be akarta vonni az egységes 
középiskolába, vagy világosabban szólva : a gymnasium és reáliskola alsó 
négy osztályát is valami polgáriskolafélével akarta helyettesíteni (ez a 
terv most is kisértett egy képviselő beszédében), de a közokatás irányadó, 
vezető tényezői közül soha senki ezen tervet magáévá nem tette. Csáky 
miniszter épen nem ; ő a külön polgáriskolát annyira szükségesnek tar
totta, hogy — egy megjegyzett mondása szerint — ha nem volna, föl 
kellene találni ; s épen az egységes középiskola lehetősége szempontjából 
még fokozottabb jelentőséget tulajdonított a polgáriskolának. Meg volt 
tehát a polgáriskola szükséges voltáról a meggyőződés akkor is mint 
most, mégis hagyták akkor is, mint hagyják most a tűrhetetlennek mon-
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dott állapotban. Mindenre előbb kerül a sor mint erre, minden ürügy jó 
a tűrhetetlen állapot orvoslásának halogatására. Ismételve látjuk most a 
polgáriskolai reform ügyét a sisyphusi kő módjára félútról vagy még 
magasabbról visszagurulni. Fog-e embere akadni, a ki már egyszer át- 
billentse az ormon ! ?

A harmadik egyetem kérdésében szerencsésen a törvényhozás elé, 
tehát a legilletékesebb forum elé került az az argumentum, hogy a meg
lévő egyetemek teljes kifejlesztésének terminusa az örökös halogatás 
ürügyét rejti magában, mert egy egyetem soha sem fejezi be a fejlődését. 
Ezen ürügy tarthatatlanságára mutatott rá Berzeviczy is. Visszhangot a 
kormány részéről nem keltettek ezen fejtegetések.

A tanán fizetések kérdéséről azt mondta a miniszterelnök, hogy 
az a kormány folytonos és állandó gondoskodásának tárgya s hogy azt a 
jövő költségvetés tárgyalásánál nagyon komoly, beható megfontolás tár
gyává fogja tenni.

Kuriosumként említjük, hogy egyik képviselő arra szólította föl a 
kormányt, hogy a tankönyvirás terén a mostani szabad versenyt és 
engedélyezési eljárást mellőzze s tegye azt állami monopóliummá. A kép
viselő úr azért ajánlja ezt, hogy olcsóbbak legyenek a tankönyvek. Azt 
hisszük, hogy még a saját szempontjából is csalódás érné; mert bizonyos, 
hogy pl. a dohány olcsóbb volna, ha nem volna állami monopólium.

Az igazi kereskedelmi akadémia. Ez lesz az az új iskola, a 
melynek tervezetét a közoktatásügyi miniszter a kereskedelmi miniszter
rel egyetértőén f. évi 13,315. sz. rendeletével adta ki. Czélja ez iskolának: 
magasabb fokú kereskedelmi és közgazdasági ismeretek adása. Fölvételi 
föltétel : középiskolai vagy felsőkereskedelmi iskolai érettségi bizonyít
vány ; tanfolyama legalább két éves, mely idő alatt legalább heti 60 órán 
a tanulók «magasabb színvonalú kereskedelmi, forgalmi, közgazdasági 
tárgyú előadásokat látogatnak és seminariumi gyakorlatok alapján teljes 
és tágkörű bepillantást nyernek a modern kereskedelem technikájába». 
Ehhez még megfelelő fölszerelést kiván a rendelet s ezen föltételek alatt 
állíthatnak kereskedelmi akadémiát a felsőkereskedelmi iskolák fenn
tartói, mint önálló tagozatot a f. keresk. iskola fölé. A rendelet egyúttal 
véglegesen eltiltja az eddigi kereskedelmi akadémiáknak az akadémia 
czím használatát. —- Egyike ezeknek : a pesti keresk. testület iskolája (a 
régi akadémia) már a jövő tanévben szándékozik megnyitni az új szer
vezetű akadémiát. Hogy fogja-e más is követni s hogy egyáltalában lesz-e 
szükség több ilyen akadémiára, azt döntse el a jövő- Mint tervezetet 
teljes örömmel lehet üdvözölni. Sok kérdést tisztáz és fog még tisztázni. 
Megoldja a kereskedelmi szakoktatás kérdését, mely eddigi 40 felsőkeres
kedelmi iskolánk és akadémiánk daczára nem volt megoldva. Mostani 
kereskedelmi iskoláink nem oldhatták meg, mert kettős czéljnk mellett
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nem fordíthatták egész erejüket a szakképzésre s viszont az általuk adott 
általános képzés is rendszertelen és hiányos volt. De nem oldhatták meg 
azért sem, mert tanítványaiknak nem volt meg a kellő érettségük ahhoz, 
hogy a kereskedelmi és közgazdasági fölfogásnak arra a magaslatára 
emelkedjenek, a melyen egy modern vállalkozónak állania kell. S végre 
a legnagyobb bajuk az volt, hogy tanítványaik túlnyomó nagy része nem 
is a kereskedelmi ismeretekért kereste föl.* Az új akadémia ellenben tisztán 
szakképzést ad már érett ifjaknak, a kik közül —legalább a középiskolát 
végzettek — mór rendszeres általános képzésben részesültek. — Tisztá
zódni fog a felsőkereskedelmi iskolák s közvetve a polgáriskolák helyzete 
is. A kereskedelmi szakképzésről az új akadémiákkal gondoskodva lévén, 
a felsőkereskedelmi iskolák fontolóra vehetik, vájjon indokolt marad-e 
ezután is az alig elérhető kettős czél felé törekedni s nem volna-e czél- 
szerübb s tanítványaiknak is inkább érdekükben álló a kettő közül az 
elérhetőt választani s a rendszeres általános képzésre törekedni, a másik 
irányt ennek alája rendelni s csak annyiban lenni rá tekintettel, a meny
nyiben az általános képzés összhangját nem veszélyezteti ? Ilyen meg
fontolások rávezethetnének pl. arra, hogy a szakszerűen hangzó «árú- 
isme» helyett okosabb volna rendszeres természettudományi alapisme
retekhez juttatni a tanulót, hogy a vasúti összeköttetések helyett jobb 
volna igazi földrajzot tanítani, stb. Ezzel annyira megközelítenék azt az 
okos tantervet, a mit a Közokt. Tanács az új polgáriskolára adott, hogy 
azzal együtt a legczélszerűbb előképzést adnák az új kereskedelmi aka
démia hallgatásához egyfelől, másfelől a mélyreható előzetes szakképzést 
nem kívánó, kisebb hatáskörű gyakorlati életpályákra.

— Az administratio egyszerűsítését czélozza a f. évi 4-64Э. sz. 
min. rendelettel kiadott «Szabályzat a testgyakorlás, mértani rajz (tech
nikai része) és a szépírás tanulása alól való fölmentés ügyében». Vajha 
állandó rovatot tarthatnánk nyitva a hasonló intézkedéseknek. Nagyon 
bele merültünk a papiroskorszakba, a mi ellen mind sűrűbben hangza
nak föl a panaszok a képviselőházban is. És egyetlen közigazgatási 
ág sem nélkülözheti inkább a bonyodalmas administratiót, mint az 
iskolaügy. Az egész iskolai élet ott foly le a tanárok és tanítványok 
között ; az iskola magában egy zárt köztársaság, magában egyesítvén a 
hozzá legjobban értő és érdekeit leginkább szivén viselő vezetőséget. 
Azért természetes, hogy az iskola belső életére vonatkpzó ügyek intézését 
erre a vezetőségre kell bízni. Külső ügye aránylag nagyon kevés van az 
iskolának, nem olyan sok, hogy a jelenlegi külső administrativ személy
zet el ne végezhetné ; azért nem egészen világos, hogy a tanítótestületek 
között miért jött annyira divatba a hatásosabb felügyelet sürgetése, ha
csak az meg nem magyarázza, hogy a külső felügyelő hatóságoknak 
minél több beleszólást akarnak engedni az iskola belső életébe. Pedig ha
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a tanítónak a maga lelkiismerete s tanítványainak folyton rászegződő 
tekintete nem elég hatékony felügyelet, akkor nincs a világon hatékony 
felügyelet az ő számára. A tanárok és tanítók képzésének folytonos javí
tása, az igazgatók személyének lelkiismeretes megválasztása, erre van 
szüksége az iskolának, nem pedig a hatékonyabb felügyeletre.

A szóban levő szabályzat a középiskoláknak szól, és fontosabb 
egyszerűsítései a következők. -— Szembeötlő testi hibák esetében szóbeli 
kérelemre, orvosi bizonyítvány nélkül, az igazgató ad fölmentést. — A hol 
iskola orvos van, ott nem kell külön folyamodás, hanem az orvosnak a 
tanév elején tartott általános vizsgálat alapján tett jelentésére adandó 
meg a fölmentés. — Múló testi bajok és betegségek esetében, hatósági 
orvosi bizonyítvány (vagy az iskolaorvos vizsgálata) alapján, félévnél 
rövidebb időre az igazgató, hosszabb időre vagy az egész tanévre a főigaz
gató menthet föl ; negyedévnél rövidebb időre az igazgató a kezelő orvos 
bizonyítványára is adhat fölmentést. — Csak az esetleges fölebbezések 
terjesztendők föl a főigazgatóhoz, illetőleg a minisztériumhoz. — Az év 
folytán adott fölmentések az igazgatók évi jelentésében juttatandók a 
minisztérium tudomására. — Ezek az egyszerűsítések az eddigi gyakor
lattal szemben, a mely szerint minden fölmentési kérelem megjárta a 
minisztériumot.

— Pályanyertes tanítók. Az Orsz. Közegészségügyi Egyesület 
pályázatot hirdetett a hazai köznép táplálkozási viszonyainak leírására. 
A beérkezett munkák közül 200 kor. pályadíjat nyert E. Kemény fi 
Katinka kibédi áll. tanítónő a kibédvidéki székelység táplálkozásának 
leírásáért ; 100 koronát Navarra-IJunyady János nyug. néptanító pálya
műve, mely a felvidéki tótok táplálkozását, s italait s különféle szokásait 
írja le. Olyan téren látjuk itt munkálkodni t. kartársainkat, a mely még 
sok babért tartogat számukra. Hazánk ethnographiájának részletes fel
dolgozására a tanítók tehetnek legtöbbet. Helyzetük, hivatásuk legtöbb 
alkalmat ad nekik a néppel való érintkezésre, intelligentiájuk képesíti a 
néplélek sajátos nyilvánulásainak megfigyelésére. Ezzel nemcsak a tudo
mánynak tesznek megbecsülhetetlen szolgálatot, hanem a maguk neve
lői munkásságát is gyümölcsözőbbé tehetik : mert csak úgy illeszkedlie- 
tik jól a néphez nevelői működésük, ha a népéletet behatóan ismerik. 
Akkor nem a sablon, hanem ez az ismeret fogja őket irányítani ; nem 
mássá, hanem a maga mivoltában nemesebbé fogják idomítani a nem
zetnek rájuk bízott részét. A kormány is elő kívánta segíteni a tanítók 
ily irányú munkálkodását, a midőn a Magyarországi Néprajzi Társulat 
folyóiratát több száz iskolának megrendelte.

- Tanárok mellékfoglalkozása. A múlt évben a fővárosi tanács 
egy igen szigorú rendeletet adott volt ki a tanárok mellékfoglalkozásá
nak korlátozására. Délelőttre egyáltalában semmi mellékfoglalkozást
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meg nem engedett, eltiltotta az újságírást, minden pénzügyi természetű 
foglalkozást, stb. Ez ellen a fővárosi tanárok fölterjesztéssel éltek, a me
lyet az iskolai ügyosztály márcziusi ülésén tárgyalván, elhatározta, hogy 
a szabályzat enyhítését hozza javaslatba a tanács előtt, a következő 
szempontok szerint : a mellékfoglalkozás a tanácsnak előre bejelentendő ; 
a tanár csak olyan mellékfoglalkozást űzhet, mely nem akadályozza 
iskolai működésében és állása tisztességével összefér, s csak annyit, a 
mennyi egészségének meg nem árt. A pénzügyi mellékfoglalkozások meg- 
engedhetőségére nézve a többi tisztviselőkre vonatkozó szabályok lesz
nek irányadók a tanárokkal szemben is. Szabad lesz újságba írni, dél
előtt is dolgozni, ha jut szabad idő, és — ez érdekes specialitás— orvosi 
praxist is folytatni azoknak, a kik már megszerezték a diplomát, a jö
vőre azonban erre új engedélyt nem adnak. Egy nehány fővárosi kollé
gánk t. i. úgy segítette magát élhető állapothoz, hogy szabad idejében 
nagy fáradsággal megszerezte az orvosi oklevelet s gyógyított, mint akár 
Hatvani professor a múlt században. - Ez mind szép dolog, de legszebb 
volna az, ha a tanár nem volna rá szorulva az ilyen elkeseredett lépé
sekre, sőt semmiféle mellékfoglalkozásra sem, mert ritka eset, hogy en
nek ne az iskola adná meg az árát. De megélni egy a fővárosban lakó 
családos tanárnak mellékfoglalkozás nélkül, sőt megélni bárcsak mér
sékelt mellékfoglalkozással is, teljesen lehetetlen. A szükségletek, bele
számítva a megélhetés folytonos drágulását is, évenként nőnek lO/o-kal, 
a javadalmazás pedig 5 évenként KD/o-kal (ez is csak a községi tanárok
nál) s így fokozatosan tágul az örvény a szükséglet és fedezet között, a 
melynek betöltése elnyeli az ember egészségét, munkakedvét, s még 
szerencsésnek mondhatja magát, a ki mindezek árán bizonytalan exis- 
tentiáját tovább tudja tengetni. Egyiket-másikat elnyeli az örvény, s 
igen kevesen vannak azok, a kiknek az elnyeléstől ne kellene félniök. 
Ez a folyamat, ha idején föl nem tartóztatják, katasztrófára fog vezetni. 
Inkább használják ki a tanár és tanító munkáját az iskolában, még az 
eddiginél is fokozottabb mértékben s igyekezzenek kevesebb munkással 
boldogulni, de tegyék lehetővé legalább azt, hogy túlhajtott mellékfog
lalkozásra ne kényszerítse a tanárt a megélhetés, mert a fáradságtól és 
gondoktól elcsigázott ember munkájában nem sok a köszönet. Ez súlya 
szerint nem mérhető vesztesége az iskolának, de a ki meg tudja be
csülni, az elborzadhat a veszteség nagyságán.

— Magyar készítésű iskolai szerek. A főváros közoktatásügyi 
bizottságában Havass Rezső indítványt tett, hogy az igazgatók útján 
arra hasson a tanács, hogy a tanulók magyar gyártmányú iskolai sze
reket vásároljanak, indokolván ezt azzal, hogy már a legtöbb iskola
szerből itthonn is készítenek olyant, mely minőségre és árra nézve 
kiállja a versenyt a külföldivel. Faller tanácsos megígérte, hogy az uta-
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sftást kieszközli, megjegyezte azonban, hogy a legtöbb igazgató utasítás 
nélkül is így jár el.

— P á ly á z a t  E ötvös «J. é le tr a jz á r a . A M. Tud. Akadémia az Or
szágos Eötvös-Bizottság adományából pályázatot hirdet b. Eötvös József 
életrajzára.

Az életrajz ne száraz adatok halmaza legym, hanem inkább essay, 
mely az embernek, írónak és államférfinak s egyiíttal egész korának képét 
nyújtsa, azon hatás rajza mellett, melyet Eötvös korától vett s korára és 
nemzetére gyakorolt.'

Terjedelme 6—10 ív.
Jutalma : 2000 korona.
A pályamunkák 1902 február végéig a M. Tud. Akadémia főtitkári 

hivatalához nyújtandók be.
A jutalmat nyert mű az Eötvös-alap tulajdona, mely azt minden 

további tiszteletdíj nélkül b. Eötvös József munkáinak kiadásaiban fogja 
közzé tenni.

A pályamű idegen kézzel, tisztim Írva, lapszcimozva, kötve legyen.
.4 szerző nevét, polgári állását és lakhelyét tartalmazó pecsétes 

levelen ugyanazon jelige álljon, mely a pályamű homlokán. A pecsétes 
levélben netalán följegyzett kikötések, föltételek vagy a versenyügy körül 
régtől fogva bevett szokásos eljárástól netán kívánt eltérések tekintetbe 
nem vétethetnek.

Álnév alatt pályázónak a jutalom ki nem adatik.
Ha a jeligés levél felbontása után kitetszenék, hogy a munka saját 

kézírása a szerzőnek, műve a jutalomtól elesik.
Mindezen föladatokra, minden rendű akadémiai tagok is pályáz

hatnak.
Egyébiránt bármely, ha csak formai szabálynak is elhanyagolása, 

elejti a szerzőt a jutalomtól.

MAGYAR PÆDAGOGIAI TÁRSASÁG,

Felolvasó ülés 4900 márcz. 24-én.

Jelen vannak Heinrich Gusztáv elnöklése mellett : Bokor József. 
Ember János, Geöeze Sarolta, Gyulay Béla, György Aladár, Gyomlay 
Gyula, Hegedűs István, Kovács János, Kirchner Béla, Komáromy Lajos, 
Kemény Ferencz, Lederer Abraham, Tomcsányi János, Badó Vilmos, 
Schack Béla, Schön József, Sebestyénné Stetina Ilona, Veszély Ödön, 
Trájtler Károly, utóbbi mint jegyző'. Nagy számban vendégek.

I. Elnök az ülést megnyitja, A napirend első tárgya : Geöeze 
Sarolta «Ruskin mint nevelő» czimü felolvasása.
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A Társaság az előadást nagy érdeklődéssel hallgatta, miért is el
nök köszönetét mond a felolvasónak.

II. Kemény Ferencz: «A világkiállításoknak nemzetközi isko
lája» czim alatt tartotta meg előadását. (L. a folyóirat jelen számában).

Elnök az előadónak köszönetét mondott érdekes felolvasásáért.
III. Kovács János : «A polgáriskola [kérdéséhez» czimű értekezé

sét olvasta föl.
Elnök az idő előrehaladottságára való tekintetből a kérdéshez szó

lást egy közelebbi ülésre halasztotta, előadónak pedig köszönetét mon
dott előadásáért.

Titkár ajánlja kültagokul : Bihari F. Immánuelt (Pannonhalma), 
Kirchner Bélát (Budapest). Yálek Jánost és Herodek Károlyt (Vácz).

Fölvétetnek. — Az ülés véget ér.

É rtesítő . A «Magyar Pædagogia» 1895. évi (IV. évfolyam) 1-ső 
számának több példányát a rendes bolti áron (1 korona) megveszszük. 
Ajánlatok egy levelezőlapon a szerkesztőhöz intézendők.

A «Magyar Pædagogia» I—VIII. évfolyamait együttesen eladja Csa- 
jághy Imre ref. tanító (Dunapataj) ; az I. kötve 5 kor. 60 f., a többi 4 k. 
kötetenként.

A «Tanítók Háza gyufája», gyártja Baisner Emanuel Gyulán, ki a 
forgalmi ár 5%-át a Tanítók Háza javára adja. >

A titkár fölkéri Polgár József (ezelőtt Losoncz) és M. Nagy István 
(ezelőtt Kolozsvár) urakat, (esetleg ismerőseiket) hogy mostani lakásukat 
szíveskedjenek neki megírni.

BEKÜLDÖTT KÖNYVEK.

Az állatvilág pillanati fényképekben, füzetes vállalat, kiadja Lam- 
pel, Budapest. A berlini állatkertben fölvett fényképekben 200 állatot mu
tat be. Az egész munka két hetenként 16 füzetben jelenik meg; nagy ne
gyedrét alak. Magyarázó szöveg dr. Heck J. után dr. Szterényi Húgótól. 
Egy füzet ára 60 f.

Andor Tivadar, Tornatanárképzés külföldön és nálunk. Budapest, 
1.900. 28 1. (Szerzőnél : I. kér. áll. főgymn.)

Balassa József, Kis magyar nyelvtan (a Lehr-Biedl-féle olvasókönyv
höz. I. rész, a középiskolák I. osztálya számára. Bpest. 1900. Franklin- 
Társulat 86 1. Ára kötve 1 kor. 20 f.

Lehr Albert és Riedl Frigyes, Magyar olvasókönyv. I. kötet, a kö
zépiskola I. osztálya számára. 6-dik, az új tanterv szerint javított kiadás, 
történeti térképekkel és illusztrácziókkal. Budapest, 1900. Franklin-Társu- 
lat. 160 1. Ára kötve 2 korona.

Bardócz Pál, Iskolaügyi dolgozatok. Bpest. 1900. Löblovitz Zs. 
nyomdája. 103 1. Ára 2 k.



Dr. Császár Károly, Számtan a középiskolák alsó osztályai számára. 
7-dik kiadás, az új tanterv szerint átdolgozták Szemethy Béla és Medvéczky 
Lajos, Bpest, 1900. Franklin-Társulat 22S 1. Ára kötve 3 kor.

Dreher Tivadar dr., Gyónási könyvecske katholikus gyermekek szá
mára. Jogosított magyar kiadás. Bpest, 1900. Szent-István-Társulat, 77 1. 
Ára kötve 36 f.

Dohóczky Lajos, Gyümölcs- ,és gazdasági fatenyésztés, iskolai és 
népkönyvtárak használatára. Bpest, 1900. Lampel, 49 1. Ára kötve 50 f.

Iparosok olvasótára. Szerkeszti Mártonfy Márton. Bpest, Lampel R. 
(Wodianer F. és fiai). Egy füzet 60 f.

VI. évf. \ —5 füzet : Hasznos olvasmányok, írták Rákosi V., Gelléri 
\L, Vészi J., Péter János, Józsa Antal, Valentényi Zs., Zsulawszky Andor, 
Brossa Dezső, Széchy Altos dr., Vaday József, Firbás Nándor. Heller 
Károly, Vaszkó György, Bánfi János. 98 1.

6 füzet : Mankó Vilmos dr., Az iparos kincses könyve. 48 1.
7. füzet : Kelemen Géza, Közgazdasági képek Nyugat-Európából. 56 1.
Kacziány Géza dr., Petőfi, irodalmi tanulmány (a budapesti 1899 

jul. 30-diki ünnepélyen tartott felolvasás). Bpest, 1900. Lampel. 33 1.
Körösi Henrik, Pædagôgiai Kalauz, a népnevelés czéljaira. A «Nép

nevelők könyvtára» (szerk. Peres Sándor, kiadja Lampel) 4-dik füzete 
Bpest, 1900. 58 1. Ára 1 kor.

Landau Alajos, és Wohlrab Flór is, Rajzoló geometria, Középiskolák 
számára. I. füzet : Planimetriai alaktan, az I. oszt. számára. 8-dik kiadás, 
számos új ábrával, sajtó alá rendezte dr. Wohlrab F. Bpest, 1900. Frank
lin-Társulat 138 1. Ára kötve 2 kor.

Magyar Könyvtár. Szerkeszti Radó Antal. Budapest, Lampel R. 
(Wodianer F. és fiai). Egy szám ára 30 f.

159. 'Lábon Róbert, Különös történetek. 69 1.
160. Uuida, Tonia, ford. Törökné Fenyvessy Szeréna. 64 1.
161. Franczia elbeszélők tára. III. sorozat: About, Lemaitre, Vil- 

liers de L’isle Adam, Mendès, Maxime Paz; fordították Ambrus Zoltán és 
Hevesi Sándor. 64 1.

162. Aischylos, Agamemnon, ford. Váradi Antal. 56 1,
163. Petőfi, A helység kalapácsa, János vitéz. Bevezetéssel ellátta 

llánóczy József. 98 1.
Mébold Fr. és Újvári B. Rendszeres franczia nyelvtan, iskolai és 

magánhasználatra. III. rész: Teljes mondattan. Budapest, 1900. Lampel R. 
(Wodianer és fiai). III-t-362 1. Ára fűzve 4 kor., kötve 4 kor. 60 f.

Platz Bonifácz dr., Utazás a természetben, vázlatok a természettu
dományok és a földrajz köréből. 76 képpel. 1900. Lampel R. IV+179 1.

Iioboz József, Mi a dadogás és hogyan lehet rajta segíteni ? Temes
vár, 1900. 1. Ára 60 f.

Simonyi Zsigmondi és Balassa József, Német és magyar iskolai szó
tár. I. német-magyar rész. Bpest, 1900. Franklin-Társulat IV+  452 1.

Tipray János, teljesen átdolgozta Schuber Mátyás, Német és magyar 
iskolai szótár. I. Német-magyar rész, 3-dik kiadás. Bpest, Eranlin-Társulat. 
V I+ 277 1.

BEKÜLDÖTT KÖNYVEK. ŰS7
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Tiszteletbeli és rendes tagok adományaiból : Inczédy Dénes Pécs 
10 kor., Lengyel Sándor Budapest 10 kor., Leővey Sándor Budapest 
20 kor., Spitko Lajos Sz.-Fehérvár 40 kor., Wollmann Elma Pozsony 
10 kor.

4 korona tagdíjat fizettek 1897-re : Környei József Lipótvár.
1898-ra : Alter Béla Veszprém, Schram Béla Cs.-Harangod, Kür

tösei József Szarvas, Chovancsák Dániel Trsztena, Bakos János Székes- 
fehérvár, Eperjessy István Budapest, Fábián Aladár Tokaj, Környei 
József Lipótvár. (2 kor.)

1899 re : Alter Béla Veszprém, Kálmán Miksa Pécs, Schramm Béla 
Cs.-Harangod, Jankó László Pápa, Gáspár István Dinyéshát, Józsa Pál 
Kisújszállás, Kürtösei József Szarvas, Chovancsák Dániel Trsztena, Kiss 
József Pécs, Gonda József Békés, Mórán Fülöp Kassa, Horváth Ferencz 
Karczag, Stepankó Albert Budapest, Wlezsik Pál Sziklás, Végh Mátyás 
Fogaras. Eperjessy István Budapest, Fábián Aladár Tokaj, Marosi Mi
hály Or-Darna, Szigetvári Iván Budapest, Vodicska Lajos Budapest, 
Schon József Budapest, Wágner Mihály Z.-Lipcse, Wolf Artur Uj-Soó- 
vén, Duda János Lugos, Pálinkás Béla Egervár.

1900-ra : Komany Ferencz Jarkovácz, Hegedűs Tamás Tisza-Keszi, 
Klinger J. Pécs, Horváth Kristóf Sopron, Illés Bafael Tűrje, Wagner 
Antal Sz.-Fehérvár, Alter Béla Veszprém, Koncz József M.-Vásárhely, 
Végh Mátyás Fogaras, Posch Jenó' Budapest, Wargha Samu Deáki, 
Möszl Gyula B.-Füred, Simon Béla Pécs, Mórocz Emilián Pannonhalma, 
Bacsányi József Igló, Bulch Tivadar Belényes, Fésűs György Pozsony. 
Pacher Donát Sopron, Veress Vilmos Kolozsvár, Folkman János Zólyom, 
Heller Bichárd Baja, Miskovits János N.-Kikinda, Földes Vilmos Ora- 
vicza, Varga Mihály Beszterczebánva, Szölgyény Ferencz Gyöngyös, 
Koleszár Lajos B.-Hunyad, Kugler Sándor Budapest, Dudinszky Emil 
N.-Kálló, Erdódi Vágujhely, Danczer Béla Budapest, Kőmives József 
Arad, Killyéni Endre Hosszúfalu, Doboczky Lajos Breznóbánya, Bal ás 
Árpád Budapest, Barna Mihály Jászberény, Pethes János Csurgó, Latzkó 
Hugó Budapest, Bécsey Viktor Pannonhalma, Wágner Mihály Zólyom- 
Lipcse, Száraz Ferencz Újvidék.

Kérem a tagdijak, de főleg a hátralékok sürgős megküldését.
Budapesten, 1900 április 1-én.

Dr: G yulay Béla,
pénztárnok.

V., váczi körút 58.
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Mélyen tisztelt Hallgatóim! Vannak távoli csillagok,melyek
nek fénye csak sokára ju t el hozzánk, mikor ők maguk már kialud
tak régen. Egy ilyen, rég kialvófélen levő, fényes csillag lobbant 
utolsót ez év január 20-án Anglia egy kisded zugában,** miután 
egy félszázadnál tovább ragyogott nemzete egén ; hozzánk csak 
most jut el egy elkésett sugára világosítsa az be egy peiczre 
szíveinket ; hiszen az a vallás, a melynek Buskin volt apostola — a 
Szép cultusa — nem ismer válaszfalat, be van az írva minden em
beri szívbe. Igen, Buskin, a század legnagyobb idealistája, a Szép 
cultusa által akarta reformálni a társadalmat. A czél magas volt, 
szinte elérhetetlen; s ő mégis minden tehetségét, testi-lelki erejét, 
vagyonát, egész hosszú életét ennek az egy nagy eszmének szen
telte, a melyhez hűtelen egy hosszú, viszontagságos életen át nem 
lett soha, egy perezre sem ; s ha mindjárt a magas czélt nem is 
érte el, munkája nem volt hiábavaló : a nagy idealista kézzel
fogható, értékes eredményeket ért el s a művészet és a társadalom 
fejlődése az utóbbi félszázad alatt nézeteit mindenben igazolta.

Munkássága termékeny volt minden téren : mint műkritikus 
korszakot alkotott ; mint természettudós nagybecsű megfigyelések
kel gazdagította a tudományt; mint socialpolitikus egyike volt az 
úttörőknek egy jobb jövő felé ; minket azonban itt főkép nevelői 
munkája érdekel ; mert ha nagy volt mint aesthetikus, mint tudós, 
mint socialpolitikus — a nagy Buskin mint nemzetének nevelője 
volt a legnagyobb. Tolsztojt kivéve, az újabb korban talán nem volt 
író, ki a saját nemzetére olyan mély, olyan egyetemes, olyan tar
tós, olyan átalakító hatást gyakorolt volna, mint ő. Nincs oly kisded 
falucska Angliában, melyen a Buskin hatása ne éreznék ; nem

* A «M. P. T.» f. é. márcziusi ülésén tartott előadás.
** Brantwoodon.
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/
találni oly müveit angolt -  túl az Oczeánon sem — ki æsthetikai 
műveltségének, nemesebb erkölcsi felfogásának és ízlésének java 
részét ne Buskinnek köszönné; Buskin ma a legolvasottabb angol 
író ; művei százezer, hogy ne mondjam, millió példányban forognak 
közkézen s nincs müveit angol, ki azokat ne ismerné ; pedig ezek 
nem szórakoztató müvek — ellenkezőleg, a legnagyobb erkölcsi 
komolysággal tárgyalja bennük a művészet, a társadalmi politika 
s a morálfilozófia kérdéseit. És lépj be bármely angol jótékony 
intézetbe, legyen az kórház, szegények háza, vagy munkásmenedék; 
keresd föl a munkások számára rendezett tanfolyamokat ; hallgasd 
meg a tanítást az angol iskolákban; az emberszeretetnek mindama 
csodás müveiben, miket az angol társadalom létrehozott : min
denütt meg fogod találni a Buskin által elhintett magot; min
denütt a Buskin szelleme fog érinteni, az a szépnek s az erkölcsi 
jónak cultusában átnemesedett szellem, mely azt akarja, bogy a 
tanulás s a munka öröm és gyönyörűség legyen ; mely azt akarja, 
bogy a szegénynek is jusson része az örömből, boldogságból. A kol
dussal mindenütt éreztetik nyomorát: csak a Buskin hazájában 
díszítik az utczáról felszedett haldokló szobáját is élővirággal, ké
pekkel. A hajléktalan munkásnak mindenütt csak ép éjjeli mene
déket juttat a könyörület : csak a Buskin hazájában gondoskodnak 
az ő számára is nyájas, derűs otthonról, a hol egy kis vidámságban, 
örömben része lehessen neki is. Mintha a Szép vallásának apostola 
átnemesítette volna magát az irgalmat is; mert, a kik az ember
szeretetnek e meghatóan szép müveit létrehozták — a Toynbee 
Arnoldok, a P. Hughes-ok, stb. — egytől-egyig a Buskin tanít
ványai voltak s az ő tanítását és példaadását követték. Soha tanítás 
és példa ereje úgy be nem bizonyult, mint a Buskin esetében. 
A világ legjózanabb, legridegebb faját megtanította a szépnek sze- 
retetére -— ma nincs angol otthon, mely e cultusnak nyomát ne 
mutatná : kép, szobor, élővirág díszíti a legegyszerűbb hajlékot is ; 
az egykor csak a sportban, játékban, ivásban kedvét lelő angol 
ma búcsút jár Svájczba s Olaszországba, hol a természet s a mű
vészet szépségeit Buskin fedezte fel számukra; s nézzék ez orszá
gokban az idegenek raját : a szépet egy sem élvezi úgy, olyan igazán, 
mint az angol. Buskint olvasva járják be Flórencz, Yelencze tem
plomait; a Buskin szemével nézik az alkonyati pírban lángoló 
alpesi csúcsot s a lagúnáknak pusztulásában is szép városát ; a 
Buskin nemes eszméivel szívják tele magukat útközben, azok ve-
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gyűlnek el emlékükben úti benyomásaikkal ; ez az oka, hogy az 
angol utas útjából nagyobb, mélyebb benyomásokkal tér haza, s a 
mit útjában látott, jobban megérti, mint a másnemzetbeli utasok 
átlaga. És az útközben szerzett művészeti benyomások otthon sem 
mosódnak el : Euskinjük bűbájos vetélőjével úgy összevissza fonta 
az idegen országokbeli műalkotásokat az otthoniakkal, éles 
szeme úgy fel tudta fedezni a legtávolabbi analógiát is, hogy 
angol olvasója, könyvét lapozva, az otthoni ódon gót templomok 
szürke kőczifrázatait nézve is, maga előtt látja Velencze tündér
palotáit s Firenze minden gyöngéd szépségét.

Hogy tett ez a bűvész ilyen hatalomra szert nemzete lelke 
felett? Hogy lett belőle nevelője nemzetének? Öntudatos nevelői 
eljárás volt-e ez vagy csak a lángész intuitiója?

Mindezekre a feleletet Buskin élete adja meg, melynek első 
szakát ő maga írta meg Præterita czímű vonzó önéletrajzában. 
Minket, mint nevelőket, érdekelni fog e nagyszabású, eredeti egyé
niség kifejlődése. Lássuk hát e fejlődést főbb vonásaiban.

Nos, a Szép apostolának apja — egyszerű borkereskedő volt 
a ki azonban csak azért hagyta abba tanulmányait, s csak azért 
adta magát e prózai foglalkozásra, hogy atyjáról reá maradt adós
ságait kifizethesse. Kilencz évi kemény munka és nélkülözés árán 
sikerült is atyja emlékét tisztáznia s csak ekkor alapított családot, 
nőül véve szíve választottját, ki a kilencz évi várakozást saját mű
velésére használta fel, hogy majdan méltó élettársa lehessen fér
jének. A becsületes, iparkodó kereskedőt Isten megáldotta, mert 
nemcsak tisztességes nevelést adhatott fiának, hanem nagy vagyont 
is hagyhatott rá. Jellemző a sírfelirat, melyet a nagy Buskin apja 
sírkövére vésetett: «Itt nyugszik egy teljesen becsületes kereskedő. 
Fia mondja ezt róla, kit megtanított arra, hogy mindig igazat szól
jon.» Ilyen apa, ilyen anya nevelte Buskint; a szeplőtlen becsüle
tességgel a törhetetlen akaratot s a kötelességérzetet ők oltották 
belé ; ezek az erkölcsi qualitások később az íróban mint őszinteség, 
szívósság és erkölcsi bátorság jutottak kifejezésre és adták meg írói 
egyéniségének legértékesebb vonásait. De ritka tiszta erkölcsi lég
körben élte át egész ifjúságát is: egész rokonságában, ismerősei 
egész körében nem volt egyetlen léha, egyetlen kétes jellemű em
ber; erkölcsi énjének harmonikus kialakulását nem gátolta semmi. 
Ehhez járult az anyjától belécsepegtetett mély vallásosság is. Áz öt 
éves gyermekkel már a bibliát olvastatta, napról napra, fenszó-
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val elejétől végig, még útközben is ; s ha elvégezte, újra kezdték, 
míg a gyermek a szentírást a világ teremtésétől az utolsó betűig 
könyv nélkül nem tudta. Mi ezt az eljárást, mai pædagogiai bölcse- 
ségünk szerint, mélységesen elitélnők; az agg Euskin azonban 
hálásan ismerte el, hogy tudásának és erkölcsi felfogásának javát, 
de sőt magát munkaképességét és szívósságát is nagyrészt e korai, 
fárasztó, szakadatlan bibliaolvasásnak köszönhette.

De szigorú volt anyja egyébben is. A két éves gyermek az égő 
gyertya után kapott. Anyja tiltotta tőle ; nem használt. Ekkor maga 
tartotta oda neki, hogy ujját megégesse. A gyermek sírt ; de soha 
többé olyat nem kívánt, a mit anyja eltiltott tőle. — Kész játékot 
sohasem adott gyermeke kezébe — egyszer nagynénjei szép játék
kal lepték meg ; anyja azt is elvette tőle ; a gyermeknek csak a 
magacsinálta játékkal volt szabad játszania. A kert az övé volt : 
napestig kint játszhatott, de gyümölcshöz nyúlnia nem volt szabad 
s nem is nyúlt : az æsthetikus Euskin korán megszokta, hogy in
kább szeresse az almafát virágjáért, mint gyümölcséért. Játszótársa 
nem volt; rosszat sohasem látott senkitől, sem rendetlenséget. 
Anyja az érett nő okos előrelátásával őrködött családi életük csön
des boldogsága fölött; a házat nyugodt pontossággal kormányozta; 
Euskin még cselédet szidni se hallott egész gyermekkorában soha; 
sem szóváltást szülei közt— nevelésébe atyja sohasem avatkozott; 
azt anyja intézte ritka következetességgel. A kis John s hasem ha
zudott, sohasem félt senkitől és sohasem titkolt el semmit — mint 
maga mondja el önéletrajzában. Ez a csöndes, nyugalmas, magá
nyos élet, ez a magárautaltság fejlesztette ki benne a szemlélődést 
s az önállóságot ; ez érlelte meg igen korán. A hét éves gyermek 
már verset ír s abban ezt mondja: «Nem a halál az ember ostora, 
hanem a bűn».

Ehhez járult még valami. Atyja, mint okos, tevékeny keres
kedő, nyaranta maga kereste fel üzlettársait ügyleteinek megkötése 
s lebonyolítása végett. Ez üzleti utazásaira magával vitte nejét s 
kis fiát is. A kényelmes hintóbán nyaranta 3—4 hónapot utazgat
tak így, bejárva jóformán egész Angliát és Skócziát. A kis, négy 
éves Euskin az üveges batár ablakából így látta maga előtt elvonulni 
hazája minden szép vidékét; s valahol régi templomra, kastélyra 
akadtak, megálltak megnézni; bejárták az ódon termeket, apróra 
megnézték a felhalmozott régiségeket ; kitudakolták az illető helyre 
vonatkozó mondákat ; így elevenedett meg a gyermek előtt nem
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zetének múltja, melyet aztán a téli estéken még jobban megeleve
nítettek a Walter Scott regényei, mik a hét éves fiúnak ép oly 
mindennapi olvasmánya voltak Bobinsonnal s Homéroszszal együtt, 
mint a biblia. Ezekből táplálkozott képzelete ; ezeken tanulta meg 
anyanyelvének minden báját, erejét. Ezekből szívta magát tele a 
költői szépnek, a fenségesnek szeretetével. így szerette meg az 
utazást s így tanulta megérteni a múltat.

Ezek a hajlamok megmaradtak benne mindvégig. 14 éves 
korában szüleivel már Francziaországot és Svájczot utazza be, az 
akkori viszonyokhoz képest nagyúri kényelemmel, saját utazó 
batárjukban, váltott lovon. A mi azért volt fontos, mert így időhöz 
nem lévén kötve, módjukban volt minden nevezetes megnézni- 
valóra annyi időt szánni, a mennyit jónak láttak. A mi Buskin 
müveiben meglep, az ép az arcliitektonikus és egyéb részletek bá
mulatos megfigyelése, a mi akkor (a photographiât még nem ismer
ték !) csakis ily feltétel mellett volt lehetséges. Életének később is 
nagy részét utazva, Svájczban, Itáliában, Francziaországban töl
tötte s az ifjú s a férfi a szív sebeire, s a 70 éves aggastyán is, a 
sors csapásai közben, az alpesi csúcsok szemléletében keresett 
felejtést és gyógyulást. A modern, felületes turistáskodásnak 
azonban ellensége volt; olvasóit folyvást a lelkiismeretes meg
figyelésre serkentette s ha ma a gyűjteményeknek tényleg az 
angol utas a legkomolyabb élvezőjük, abban nagy része van 
neki is.

Ezek az utazások fejlesztették ki megfigyelő, összehasonlító 
s elemző képességét ; ezek növelték nagyra rajongó szeretetét a ter
mészet iránt; nem tudott betelni az élő természet vonalainak 
szépségével. A természeti formáknak ez a mély szeretete födöztette 
föl vele, még jóformán gyerekészszel, Tűmért is, a nagy angol 
tájképfestöt, a kit akkor még nem ismert el senki s ő, a 14 éves fiú, 
már rajongott érte. Ez tette műkritikussá is. Minthogy 40 éves 
koráig egyedül a szépnek élt, azt kereste művészetben, természet
ben. S mert az akkori pedáns, akadémikus művészetben nem 
találta meg, fiatalon, még egyetemi hallgató korában, nekiment a 
czopfos, merev, lelketlen művészeti iránynak s fennen hirdette, 
hogy a természet az örök mester, a szépség s a megújuló formák 
örök forrása. Bajongva magasztalta Furnért s csak úgy lövöldözte 
a gúny nyilait a mesterkélt, hazug, conventionális irány híveire. 
Könyve — a «Modern Painters», melyen 17 évig dolgozott — egész
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forradalmat idézett elő. De a nyíl talált, sebzett és a nevetség ere
jével ölt. A régi bálvány le volt döntve.

De meg kellett állapítni az új irányt is. Az új művész nem
zedéknek példa kellett, a mely után igazodjék. Ekkor kezdte vizs
gálni a különféle korok művészi irányát, keresve a művészi alko
tások nemességének titkát s azt a természethűségben, az őszinte
ségben s a hit és a szeretet erejében vélte föltalálni. Mivel pedig 
Eáfael és követői már hűtlenek lettek a természethez s belőlük 
már kiveszett a hit naiv ereje és őszintesége: ezért nem őket állí
totta példa gyanánt az új müvésznemzedék elé, hanem a prærafæ- 
litákat : Giottot, Angelicot, Bottioellit ; ezért viselt háborút a 
renaissance s annak későbbi elfajzásai ellen.

Ez æsthetikai kutatások közben mélyedt mind jobban bele a 
művészet és erkölcs között levő kapcsolat vizsgálatába s meggyőző
désévé vált -— «Velencze kövei»-ben ki is mutatta — hogy a nagy 
művészi alkotások ideje összeesik a nemzeti élet erkölcsi fellendü
léseivel, s hogy az erkölcsi sülyedés a nemzetben a művészi teremtő 
erő kiveszését is maga után vonja. Ettől fogva æsthetikai művei 
telve vannak ilyen erkölcsi vonatkozásokkal ; az építészetről írt 
nagy művében — a «Seven Lamps of Architecture »-ban — az 
építőtől nem csupán a szerkezet hibátlanságát követeli, hanem az 
őszinteséget, az alázatosság s a kegyelet kifejezését s mindenek- 
fölött a természetességet. Szóval, a művészet alkotásait, melyek 
immár csak a sivár érzéki élvezet eszközeivé sülyedtek, újra meg
töltötte azzal az erkölcsi tartalommal, mely azokból a renaissance 
óta kiveszett. Ebben rejlett hatása a művészekre s még inkább a 
közönségre : az emberi léleknek egészen új rugóit mozgatta meg ; 
az élvezetnek egészen üj, elfeledett, tisztább, nemesebb forrásait 
nyitotta meg. A kései renaissance s a barokk érzéki csapongásaiba 
belefáradt szem kedvtelve pihent meg a koraibb mesterek egyszerű, 
bensőséggel teljes, naiv alkotásain : a Giottók, az Angelicók vissza 
voltak adva a világnak ; a sokat rágalmazott gótika becsülete helyre 
volt állítva. Mint æsthetikus, elérte czélját s ezzel életének első 
szaka befejeződött. Most lép előtérbe Euskin, a sociálpolitikus, 
nemzetének nevelője.

A 40 éves Euskin egyre jobban látja a társadalmi bajokat, a 
vagyonosak léhaságát, a nép erkölcsi és szellemi sülyedését. Férfi
kora tapasztalatai egyre jobban megérlelik benne azt a meggyőző
dést, hogy, ha azt akarják, hogy a nemzet fenmaradjon, magát a
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társadalmat is újra meg kell tölteni azzal az erkölcsi tartalommal, 
mely belőle már-már kiveszett. S mivel az emberi szívre legközve- 
tetlenebb hatása a szépnek van, ő ezt az erkölcsi fölemelést a szép 
által akarja eszközölni ; ha eddig a művészetet önczélnak tekintette, 
ezután csak eszköznek nézi a társadalom emelésére. De belátja azt 
is, hogy a szép cultusa által emelni a népet addig, míg az a leg
mélyebb erkölcsi s szellemi sülyedésben és anyagi nyomorban él, 
hiú ábránd. Először a fertőből kell azt kiemelni; csak azután lehet 
lelkét a szépnek megnyitni.

Legott munkához lát. Egyetemi cathedráját arra használja 
fel, hogy socialpolitikai elveinek propagandát csináljon ; maga 
köré gyűjti az oxfordi egyetemi hallgatók javát, igyekszik őket 
áthatni a maga eszméivel hogy mily eredménynyel, arra példá
nak elég a nemeeszivü Toynbee Arnold, ki mestere socialpolitikai 
ideálját London legnyomorultabb városrészében iparkodott meg
valósítani. Még barátjait is más körből választja most, mint annak 
előtte ; meghittjei most nem művészek, hanem Emerson és Carlyle.

Eszméi terjesztésére minden alkalmat megragad. Akkor bol
dog, ha taníthat, ha a kemény munka árán fölfedezett igazságokat 
átsugározhatja másokba is. Uton-útfélen kész a tanításra. Yoltakép 
ebből az időből eredő müvei is csak többé-kevésbbé összefüggő 
előadások, a művészet, a természettudomány, de most már főkép 
az erkölcsfilozófia s a socialpolitika egyes kérdéseiről, melyeket az 
angol munkásokhoz intézett. E «Fors Clavigera» czím alatt meg
jelent levélsorozat számtalan példányban terjedt el s nagy része 
volt a ruskini eszmék megvalósulásában.

Ha eszméi megvalósításáról volt szó, nem kicsinyeit semmit. 
Mikor egyik kedves nőismerőse nőnevelő-intézetet állított, ő ott 
sokszor megfordult, előadásokat tartott a kis leányoknak s hogy 
jobban szívükhöz férkőzzék, elhalmozza őket kedveskedéssel, részt 
vesz játékaikban is, sőt egy-egy ódon nemzeti tánczdallamra maga 
szerez nekik szöveget. Tudta, hogy eszméi megvalósításában a nők 
tehetnek legtöbbet; azért minden alkalmat felhasznált, hogy őket 
azoknak megnyerje — s a  nők tényleg rajongnak érte és legbuz
góbb apostolai eszméinek.

Erkölcsileg akart hatni tanítványaira is, ezért be akarta őket 
vezetni a természeti szép formák élvezetébe. E végre Oxfordban 
hallgatói számára rajziskolát állított, melyet nagy költséggel maga 
látott el élő növényi és állati alakokról vett gipszöntvényekkel (a
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mi akkor még újság volt az angol iskolában) s egész sereg értékes,, 
eredeti képpel — köztük néhány drága Turner és prærafaelita. 
8 azután ő maga tanítgatta ott őket évek során át, nem veszítve 
kedvét, még ha időnkint számuk meg is apadt.

De azt akarta, hogy a szépnek nemesítő és boldogító hatását 
ne csak a műveltek élvezzék, hanem az egyszerű munkásember 
is. Ezért ő, a dúsgazdag, előkelő, európai hírű Buskin, a Work
men’s College-ben éveken át tanítgatta, kifogyhatatlan türelemmel,, 
esténkint, a munkában kifáradt, szegény munkásembereket raj
zolni; később pedig Sheffieldben, az angol gyáripar egyik főhelyén, 
roppant költséggel, gyönyörű, gazdag múzeumot is rendezett be 
számukra, még pedig szép park közepén, hogy a rút gyárak szem
léletében elfáradt munkásnak szeme-szíve felviduljon a természet 
szemléletében.

Mert gyűlölte a gyárakat, mint az emberi lelek elkínzóit; 
neki, a ki a természetet imádta, a ki a szabadban kúszó szőllőinda 
szépségét nem tudta megindulás nélkül látni : neki szinte fájt az 
emberi testnek, az emberi léleknek a gyárimunka okozta eltorzu
lása. Ezért akarta visszaállítani a hajdani kézműipart, mely az 
embert nem sülyesztette lelketlen géprészszé, hanem alkalmat 
adott, hogy minden istenadta képzeletét, ügyességét, lelkének min
den játsziságát kifejtse ; ezért magasztalta a gót czifrázatokat, ezért 
követelte, hogy az építő a kevésbbé fontos épületrészek díszítését 
bízza munkása képzeletére (a mi az újabb angol építkezéseknél ma 
úgy is van). Ezért eleveníti fel Wight szigetén az elfelejtett takács
mesterséget •— a szövőszéket a Giotto campaniléjén levő faragvány 
nyomán csináltatja meg s a takácsoknak eltiltja a gépek igénybe
vételét; hajtóerőül legfeljebb a patakvizet szabad felhasználni. S az 
odavaló parasztasszonyok ma is maguk fonják meg az ottani fekete 
juhok gyapját s a maguktermesztette lent s az odavaló vászon és 
posztó ma is becses része az angol lány kelengyéjének.

0, a ki oly szenvedélyesen élvezte az utazást, ép úgy gyűlölte 
a vasutat is, mint a mely a szép tájakat elrútítja s az utazást leg
főbb varázsától, az utast legközvetetlenebb, legnemesebb örömeitől 
fosztja meg. Ezért kiadója számára falun rendeztetett be műhelyt 
s műveit nem is engedte vasúton szállítani, hanem vagy gyalog
ember, vagy taliga hordta be őket Londonba. Mikor pedig a mun
kások számára írt hires füzetkéit kibocsátotta, nem is engedte őket 
könyvárus kezére, hanem a ki azokból venni akart, annak a félreeső
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falucskába kellett fáradnia értők. Mégis sok ezer példány elkelt be
lőlük. «Jó orra van a közönségnek; kiszimatolja, a mi neki való*,— 
mondogatta ekkor tréfásan Buskin.

De nemcsak a kézműipart becsülte meg, hanem a falusi életet 
s a földmívelést is ; ezt tartotta a legnemesebb foglalkozásnak, mert 
az embernek csak nemes ösztöneit fejleszti. S fájlalta, hogy az 
angol földmíves nem lehet tulajdonosa földjének; ez indította a 
St. George’s Guild alapítására. Megvett egy jó nagy birtokot s azt 
apró telkekre osztva, földmíveseket telepített rá. Buskin a falusi 
gazdálkodáshoz nem értett ; a földek rosszak voltak ; a telepítés 
nem sikerült. De azért eszméi győzedelmeskedtek mégis — ma 
már világszerte belátják a földmívelés fontosságát s a független 
kisbirtok szükségét. Buskint, a sociálpolitikust is, mindenben iga
zolták az események. Ma nincs józan közgazda, ki a kisipar, a kis
kereskedelem, a kisbirtok fontosságát be ne lássa.

így működött, így élt ez a dúsgazdag ember (atyja 5 milliót 
hagyott rá) folytonos kemény munka közben. «Velencze kövei»- 
hez — de egyéb munkáihoz is — az összes rajzokat maga készítette 
természet után, a helyszínén, sokszor órákig függve a csatornák 
felett, félkarral valami ablakfába fogódzva, félkarral rajzónját 
fogva. Maga munkálkodási módszere is eredeti és tanulságos volt. 
Soha nem bizakodott a más szavára —- mindenről a maga szemé
vel győződött meg ; ezért volt olyan félelmes kritikusa a korábbi 
felületes műbirálók állításainak; s csakis így volt képes annyi 
megcsontosodott előítéletet és balvéleményt halomra dönteni.

De nemcsak munkálkodási módszerével adott példát a lelki
ismeretességre tanítványainak ; egy nagy példaadás volt az ő egész 
élete. 81 évet ért és soha tanítását egyetlen tettével meg nem ha
zudtolta. Következetes volt egész a képtelenségig. — Egy svájczi 
vendéglőben maga mosta fel a lépcsőt, hogy anyja járhasson 
rajta ; London néhány utczáját — British Museum-i őr korában — 
kertészével s háza népével hetekig maga sepregette, hogy lássák, 
milyen az igazi tiszta utcza ; Oxfordban egy darab feneketlen, ká- 
tyús útat egyetemi hallgatóival együtt maga kövezett ki ; London 
egyik külvárosában szatócsboltot nyitott s abban maga árulta a teát, 
czukrot, nehogy azt mondhassák, hogy ő csak elméletben pártolja 
a kiskereskedést. — Mindezek így furcsaságul tűnnek fel; pedig 
csak egy vaskövetkezetességü jellem s egy igen eredeti, önálló elme 
megnyilatkozásai voltak : tettel akarta megpecsételni minden tani-
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tását, azért nem riadt vissza sem a világ Ítéletétől, sem az anyagi 
áldozattól. Utazásai, de még inkább különféle jótékony alapítványai 
vagyonát lassanként elnyelték ; megélhetése végett csupán művei 
jövedelmére volt utalva: mégsem engedte meg kiadóinak a reklám 
felhasználását ; sőt egy-két nagyon kelendő művét nem is engedte 
újra nyomatni. Néhány év alatt azonban mégis olyan roppant ösz- 
szegeket kapott tiszteletdíj fejében angol és amerikai kiadóitól, 
hogy, mint dúsgazdag ember vonulhatott vissza brantwoodi magá
nyába s újra áldozhatott eszméiért. Azonban a folytonos megfeszí
tett munka erejét fölemésztette : már évek óta homály borult 
elméjére. De Brantwood így is búcsújáró hely maradt, a hová 
áhítattal zarándokolt az angol nép apraja-nagyja ; boldog volt, a 
ki a nagy Ruskint láthatta.

Foglaljuk össze még egyszer munkásságának eredményeit. 
Nos, Ruskin a század legnagyobb ideálistája volt ; álma — a szép 
cultusa által reformálni a társadalmat erkölcsileg -— az utópiák 
utópiájának látszott ; mégis, ritka ember éri meg ily teljes mérték
ben eszméi diadalát, mint ő. A művészetben a naturalizmus, me
lyet ő hirdetett először, útat tört magának és elsöpörte a régi, 
megcsontosodott formákat -— Ruskin æsthetikai elveit elfogadták, 
tanitását magasztalják a francziák is. Nemzetében fölébresztette a 
szép cultusát ; az angol ízlést átnemesítette és ha az ma öltözetben, 
lakásberendezésben, műiparban, könyviilusztráczióban s kertészet
ben magát a francziát is, magában Párisban is, kiszorította : úgy 
az leginkább Ruskinnek köszönhető, ki a természetesség elvét tette 
uralkodóvá mindenben. A munkás egyéni ízlése és ügyessége úgy 
az ipari munkában, mint az építészeti dísznél egyre jobban érvé
nyesül. Anglia iskoláiban a művészeti oktatás óriásilag nekilendült. 
A szemléltető iskolai s a nyilvános mügyűjtemények, valamint az 
ingyenes népkönyvtárak — mind a Ruskin eszméje — egyre sza
porodnak. Az angol otthonokban a műízlés egyre jobban érvénye
sül. A régi, rút házak eltűnnek s helyüket hovatovább nemes stílű, 
czéljuknak megfelelő épületek foglalják el. — A munkások okta
tását egyre jobban felkarolják ; a szövetkezetek — miket ő annyira 
pártolt — egyre jobban terjednek; az emberszeretet, műveiben 
egyre jobban érvényesül az a törekvés, hogy ne csupán a nyomort 
enyhítsék, hanem a nyomorultaknak a boldogság bizonyos fokát 
is megteremtsék. S a mit ő, mint közgazda és sociálpolitikus hir
detett: a nagytőke veszedelmeit, a kisipar, kiskereskedelem, de
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fökép a földművelés fontosságát, s erkölcsi szempontból megmér
hetetlen becsét — mindezt ma már világszerte elismerik a leg
pozitivabb elmék is. A tények s a fejlemények mindenben igazat 
adtak neki.

*

íme, mélyen tisztelt Hallgatóim, végigpillantottunk e neme
sen átélt, eredményeiben gazdag életen.

Engedjenek itt meg nekem egy reflexiót.
A legutóbbi időben többször hallottam olyanok részéről, 

kiktől az nekem szinte fájt, azt a kijelentést, hogy a mi mai társa
dalmunk romlottsága mellett az erkölcsi megújhodásban bízni 
nem lehet.

Nos, engem a Euskin példája másra tanít. Ha egyetlen ember 
önzetlen törekvésének s kitartó munkájának ilyen óriási átválto
zást, — nemzetében az erkölcsi tartalomnak ilyen roppant mér
tékben való megnövekedését sikerült elérnie : akkor kell bíznunk 
a jobb jövőben nekünk is. A mi Euskinünk még nem jött el. De 
nem vagyunk-e itt mi, hogy apró erőinket egyesítve, ki-ki a maga 
hatáskörében, dolgozzunk e jobb jövő megvalósításán ?

Erre tanítson minket a Euskin élete !
G e ő c z e  S a r o l t a .
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А Г0 LG ÁR ISKOLA KÉRDÉSÉHEZ.
V.-*' A «szakszerű irány».

Az Orsz. Közokt. Tanács szervezeti javaslatának V. pontja 
azt mondja:

« A felső polgári iskola a négyosztályú polgári iskolában 
adott általános műveltséget gyakorlati czéljához képest szakszerű 
irányban tovább fejlesztő népoktatási intézet.»

Ez az iskola czéljának meghatározása, a mely azután irány
adó fog lenni az iskola tanulmányi rendszerének megállapításában. 
Azért lényeges dolog, hogy ezen meghatározás értelmezésével tisz
tába jöjjünk.

* Az előbbi közleményeket 1. Magy. l’æd. 1899. évi (1., 7., 8. és 9. 
számaiban.
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Mielőtt a meghatározás taglalásába fognék, előre kívánom 
bocsátani, hogy teljes mértékben elismerem annak a nehézségét, 
hogy egy olyan, legtöbbször nem egyszerű dologról, mint egy 
iskola czélja, kevés szóval szabatos meghatározást lehessen adni, 
olyant, a mely a tartalmat pontosan fedje. Ebben az esetben is : 
én hihetem, hogy megértettem, a mi abban a meghatározásban 
mondva van, de nem lehetek biztos a felől, hogy azt értettem-e ki 
belőle, a mit a szerkesztője ki akart fejezni, és hogy más is úgy 
értelmezi-e, a mint én értelmeztem?

Az ilyen rövid meghatározások, még a legszerencsésebbek is, 
csak magának a dolognak ismerete alapján nyernek elegendő tar
talmat. A dolog ismerete pedig sokféle fokozatban van meg az 
egyesekben. Számítsuk hozzá az objectum ismeretének ezen külön
bözőségéhez a subjectiv megítélések sokféleségét, s akkor nyilván
való lesz, hogy a legszabatosabbnak látszó meghatározás után is 
még széles tere marad a megvitatásnak és a nézetek egyeztetésének.

így pl. a középiskolának törvényes definitiója van törvény- 
könyvünkben, a mely szerint : «az a feladata, hogy az ifjúságot 
magasabb általános műveltségre juttassa és a felsőbb tudományos 
képzésre előkészítse» (1883. t. ez. 2. §.) ; magának a meghatáro
zás tárgyának : a középiskolának ismerete a legáltalánosabban 
elterjedettnek mondható valamennyi iskola között, úgy hogy jófor
mán csak a subjectiv megítélés szempontja okozza a főlfogásbeli 
eltéréseket, mégis hányféle fölfogás küzd egymással a középiskola 
feladatának értelmezésében !

A polgáriskola kevésbbé szerencsés, vele szemben minden 
irányban nagyobb tere nyílik a fölfogásbeli eltéréseknek. Az iskola 
eredete, fejlődési folyamata, jelen szervezete, feladata nem olyan 
általánosan ismert, mint a középiskoláé. A kik elfogadjuk a polgár
iskola feladata gyanánt a Csengery körülírását, hogy : azoknak 
műveltségéről gondoskodik, a kiknek a népiskola kevés, a közép
iskola pedig sok, azok előre is el vagyunk rá készülve, hogy ezen 
sokfélét összefoglaló feladat a subjectiv fölfogásoknak szétágazóbb 
eltéréseit engedi meg, mint akár a népiskola, akár a középiskola 
egységesebb feladata. A polgáriskolának nincsen törvény tekinté
lyével fölruházott czélmeghatározása. Eddigelé még leginkább tart
hat igényt a hivatalos tekintélyre a Közokt. Tanács fent idézett 
meghatározása. De ez sem nyert még végleges sanctiót, a tanács
kozások folyamatának csak egyik megállapodási pontját jelzi ; még
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vita közben vagyunk s ezzel fölhíva arra, hogy a meghatározást 
kritika alá vegyük és értelmét kutassuk.

Ehhez a szempontokat csak a vitában fölmerült és erre 
vonatkozó kérdéseknek ismerete adhatja meg. Számba kell vennünk, 
hogy miképen vetődtek föl és miképen értelmeztelek azok a pol- 
gáriskolai kérdés történetében. Szükséges azért a kérdés történetén 
ebből a szempontból is végig tekinteni.

Az 1868 : XXXVIII. t. ez. a polgáriskolát általános művelt
séget adó iskolának szervezte, bár ez kifejezetten megmondva 
nincsen benne. Ennek kifejezését akkor bátran mellőzhette, fölös
legesnek tarthatta Csengery, a törvény ezen részének tervezője és 
szövegezője; hiszen szóba sem jött olyan követelmény vagy föl
fogás, melylyel szemben ennek kimondása szükséges lett volna; 
semmi nyoma az akkori tárgyalásokban annak, hogy valaki a 
szervezendő polgáriskolától szakképzést várt volna, szakiskolának 
tekintette volna. Szükségtelen volt tehát egy nem jelentkező s 
talán nem is sejtett ellenséggel szemben állást foglalni. De magá
ban a törvényben körülírt szervezetben egész határozottan kifeje
ződik a polgáriskolának általános műveltséget adó jelleme ; nega
tive pedig ugyanezt fejezi ki a szakképzésre való utalásnak teljes 
hiánya, mert hiszen szakiskolát csakugyan lehetetlen volna úgy 
szervezni, hogy ki ne legyen mondva, hogy mely szakra vagy sza
kokra akar az iskola tanítani.

Mint általános irányú iskola, a mely a szintén általános 
irányú középiskolákkal párhuzamosan indult és haladt, azon kér
dés elé került most a polgáriskola, hogy miben különbözik tehát a 
középiskoláktól ? Az, hogy rövidebb idő  alatt kell befejeznie mun
káját, tehát az általa adandó általános műveltség szükebb körben 
mozoghat mint a középiskolai — bár magában is elég jogezím egy 
külön iskolára — nem látszott elég megkülönböztetésnek. Tény
leg : a most említett szempont csak a legkülső keretet adja, a 
melyen belül helye van a továbbmenő, részletesebb és határozottabb 
megkülönböztetésnek. E végett fölállíttatott és elég általánosan 
elfogadtatott a következő tétel: «mivel a polgáriskola nem felsőbb 
iskolákra készít elő, hanem egyenesen a gyakorlati életbe bocsátja 
ki tanítványait, azért tanításában a gyakorlati iránynak kell 
érvényesülnie ».

A tétel eleje igaz, az abból vont következtetés logikus, bele
fér a polgáriskola feladatáról alkotott fogalmunkba, de még min-



303 KOVÁCS JÁNOS.

dig csak általánosságban jellemzi a polgáriskolát. A mikor arra 
került a sor, hogy e követelmény a végrehajtásban megvalósittas- 
sék, akkor az a további kérdés merült föl, hogy mit kell érteni a 
gyakorlati irány alatt ? A feleletek közül a fejlődés folyamán az 
érvényesült, a melyik azt mondta, hogy : gyakorlati az, a minek az 
életben közvetlenül hasznát lehet venni. Megengedem, hogy a kik 
ezt a feleletet adták, ismerték azt az igazságot, hogy az életben 
legtöbb hasznát a műveltségnek lehet venni, tehát a műveltség a 
leggyakorlatibb, de talán nem találták eléggé közvetlenül haszno- 
sithatónak, készpénzre fölválthatónak, azért azt kívánták, hogy a 
polgáriskola adja ugyan meg azt az általános műveltséget, a melyre 
eredetileg szerveztetett, de azon felül és a mellett adjon valami 
olyan tudományt is, a minek mindjárt készpénz értéke van.

Ezt a fölfogást magáévá tette Trefort miniszter is s ebben az 
irányban indította meg a polgáriskolák reformját a 70-es évek 
végén, a magyar polgáriskolák életének első évtizede múltán. 
A miniszteri vezetés alatt ez az irányzat úrrá lett a lelkek fölött s 
rohamosan fejlődött tovább a maga értelme szerint, a míg létre
hozta 1879-ben az «ipartanműhelyes polgáriskolákat», 1884/5-ben 
pedig a «polgár iskolával kapcsolatos középkereskedelmi iskolákat».

Az elsőben — úgy mondja a szervezet — «a polgáriskolára 
kiszabott tantárgyak tanulása mellett a tanműhelybe fölvett ipar
ágat is megtanulhatja a tanuló»1 ügy, hogy «a polgáriskola hatodik 
osztálya bevégeztével mint iparossegéd léphet át az illető iparos 
műhelyébe».2 3 A második fajta iskolában pedig a hozzákapcsolt 
«kereskedelmi szaktanfolyamon a polgáriskolába beosztott álta
lános tanulni valókkal kapcsolatosan megtanulhatják a kereskedelmi 
szakmára szükséges tanulnivalókat is».8 Ehhez azonban már egy 
VII-dik évfolyammal is megtoldották a polgáriskolát; ez az első 
nyoma a hetedik osztálynak.

Ezekben a végső következtetésekig jutott el a gyakorlati 
iránynak az az értelmezése, mely az életben közvetlenül haszno
sítható tudnivalókkal akarta ellátni az ifjút már az iskolában. 
Mert hiszen a ki mint kész iparossegéd, vagy, a k i  «a kereskedelmi 
szakmára szükséges tanulnivalók » birtokával lép ki az iskolából,

1 1879. évi 25,409 sz. V. és K. min rend.
2 1881. évi 25,619 sz. V. és K. min. rend.
3 1885. évi 29,801 sz. У. és K. min. rend.



annak már készen van a kenyere. Ez kész szakképzés, legalább a 
papíron ; e mellett azonban még mindig megköveteltetik a polgár- 
iskolái általános műveltség is, szintén a papíron. A szervezetek 
nem mondják szakiskolának ezeket az iskolákat. Mindez még min
dig a «gyakorlati irány» czíme alatt történik. Az ennél többet 
mondó «szakszerű irány» akkor még nem volt a jelszók között. 
A «szakszerű irány» érvényesülését talán az a későbbi fejlődési 
alak mutatja, a melybe a kereskedelmivel kapcsolatos polgáriskola 
átvedlett, a mikor önálló kereskedelmi iskolává lett, a mely álla
potban van ma is. Ebben már az általános tudnivalókat is szak
szerű irányban tanítják, itt pl. a földrajz tanításának nem az a 
czélja, hogy a tanuló megismerje az embert a földhöz és a környező 
természethez való viszonyában, hanem az, hogy megismerje a 
vasúti összeköttetéseket. Az általános és a szakképzés összeelegyi- 
tésének ez a két egymásból fejlődött alakja : az első, mely a polgár- 
iskolái általános műveltség mellett akarja megadni a kereskedelmi 
szakképzést és a második, mely a kereskedelmi szakiskolába bele
olvasztja a polgáriskolai általános képzést, tantervében alig külön
bözik egymástól. A gyakorlati iránynak Trefort-féle értelmezése 
odáig vitte a polgáriskolát, hogy az fölvehette a szakiskola nevet 
egészen jelentéktelen tantervmódosítás után ; — no meg némi 
külső formálás után ; most már pl. nem mondjuk a felső osztályokat 
V., VI., VII. osztálynak, hanem alsó, középső és felső osztálynak. 
Tagadhatatlan azonban, hogy a különbség a megkezdett irányban 
tovább fejlődött és fejlődik ; az első alakban még a szakképzés 
volt a mellékes, kapcsolt rész, a másodikban már a szakképzés áll 
első helyen s a mellékhelyre igyekszik leszorítani az általános 
képzést. Ez a küzdelem folyamatban van.

A mikor a polgáriskolák életében föllépett ez az új irányzat, 
a mely a gyakorlati irányt abban látta, ha a polgáriskolába beviszi 
a szakképzést, akkor már szükségessé vált, hogy a polgáriskola 
feladatának e ferde értelmezésével szemben fölemelje tiltakozó 
szavát az, a ki ezt a legilletékesebben tehette. Csengery az 1879-ben 
tartott enquête elé terjesztette «A polgáriskoláról» s egy ugyan
azon évben tartott másik enquêtenek beküldötte «A szakoktatás
ról» czimzett értekezéseit. Ezekben classikus világossággal fejti ki 
nézeteit e kérdésekről. A polgáriskolát «összhangzó általános 
műveltséget nyújtó tanintézetnek» mondja, a mely «hivatva van 
nagy községeink jobbmódú, túlnyomóan magyar középosztályát
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tömegesen az általános műveltség magasabb színvonalára emelni.» 
A polgáriskola viszonya a szakoktatáshoz, «nem lehet egyéb mint 
alapvetés, mint előkészitő oktatás ; a szakoktatás a tudományok 
általános elveinek külön irányokban való alkalmazása ; csak úgy 
lehet sikeres, ha elegendő általános ismeretre támaszkodik; a 
munkás növelését az ember kiképzésének kell megelőznie ; külön
ben csak gépeket nevelünk, s még csak nem is értelmes gépeket, 
mert hiszen az értelmességet épen az elmélet megértése adja meg. 
Azért: a szakoktatást nem lehet az általános képzettséget nyújtó 
oktatás rovására fejleszteni ; továbbá : azzal összekötni sem lehet, 
ha mindkét czélt föl nem akarjuk áldozni. »

Az enquétek nem hajlottak akkor a Csengery szavára, de a 
fejlemények fényes igazságot szolgáltattak neki. Az ipartanműhelyes 
polgáriskoláknak müveit iparost kellett volna nevelniök, de a 
gyakorlatban kezdet óta kiderült, hogy neveltjeik sem müveitekké, 
sem iparosokká nem lettek, mely tapasztalat folytán tiz évi kisér- 
letezés után egymás után bezárták őket. Azóta az ipari szakoktatás 
a  tiszta szakiskolai rendszerre tért át. — A kereskedelmi tan
folyammal kapcsolt polgáriskoláknak és utódjaiknak : a mostani 
önállóvá tett felső kereskedelmi iskoláknak viszont müveit keres
kedőt kellene nevelniök. Ezekről is ép olyan határozottan kiderült, 
hogy sem müveit embert, sem kereskedőt nem képesek egyidejűleg 
nevelni. Ámde ezen fölismerés consequentiái a kereskedelmi irányú 
iskolákra nem vonattak úgy el, mint az iparos irányuakra; ezeket 
nem zárták be, nem hagytak föl a kevert rendszerrel, hogy áttér
jenek a tiszta szakiskolai rendszerre ; sőt e kevert jellemű iskolák 
folyton szaporodnak s külső okok folytán látszólagos virágzásnak 
örvendenek. Ez azonban nem változtatja meg azt a tényt, hogy ez 
iskolák a rájuk ruházott kettős föladatot sem az egyik, sem a másik 
irányban nem tudják megoldani.

Áttekintve a vázolt fejlődési folyamaton, azt látjuk, hogy az 
egész a következő kérdés körül forgott : a polgáriskola tisztán 
általános műveltséget adó iskola-e, vagy pedig helyet lehet-e benne 
adni a szakoktatásnak is ? Ez a főkérdés, a melynek eldöntése 
után azon további kérdések előtt állunk :

1. ha általánosan képző iskola, milyen legyen az általa adandó 
általános műveltség, miben különbözik a polgáriskola a többi, 
szintén általános műveltséget adó iskolától, nevezetesen a közép
iskolától ?
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2. ha helye van benne a szakképzésnek, vájjon alárendelt 
hely adandó-e annak vagy pedig domináló ? némi szakoktatással 
megtoldott általános képzésre legyen-e berendezve, mint a hogy a 
szaktanfolyamos polgáriskolák terveztettek annak idején, vagy 
pedig az általános képzésre is figyelmet fordító szakiskolák legye
nek e. mint a milyen akar lenni a mostani felső kereskedelmi 
iskola?

A vázolt előzmények után készített szervezeti javaslat, ha 
világos akar lenni, kell hogy állást foglaljon és határozott feleletet 
adjon ezekre a kérdésekre.

így járt el a Milenniumi Tanügyi Kongresszus polgáriskolai 
szakosztálya, a mely ugyanazon előzmények alapján, a melyek a 
Közokt. Tanács előtt is állottak, kimondta, hogy : «a polgáriskola 
feladata : általános, gyakorlati irány ú képzést adni azoknak, a kik 
nem szándékoznak tudományos főiskolákban fejezni be tanulmá
nyaikat, de azért a művelt középosztályhoz kívánnak számíttatni».* 
A kongresszus tehát határozott állást foglalt a kérdésben, magáévá 
tévén a Csengery-féle szintén határozott álláspontot.

Ilyen határozott állásfoglalás-e a Közokt. Tanács javaslatának 
azon meghatározása, a mely szerint a felső tagozat az alsóban 
adott «általános műveltséget gyakorlati czéljához képest szakszerű 
irányban fejleszti tovább» ?! Ebben benne van az általános is, a 
szakszerű is ; több-kevesebb erőltetéssel mindenki a maga állás
pontjára kedvező értelmezést adhatja neki. Önmagában ez a meg
határozás mindenik állásponttal megegyeztethető, bár a javaslat 
többi pontjával összevetve, a fent fölsorolt álláspontok egyik cso
portjának inkább látszik kedvezni.

Ezt az összevetést későbbre hagyva, megkísértem előbb meg
rajzolni a polgáriskola képét arról az álláspontról, a mely a Csen- 
geryé volt, a melyet a milenniumi kongresszus magáévá tett s a 
mely az enyém is s jelenleg még törvényes alakját mutatja a polgár
iskolának. Ez az általános műveltséget adó polgáriskola.

Össze kell ezt hasonlítanom a szintén általános műveltséget 
adó középiskolával s keresnem a két iskolát jellemző különbségeket. 
Középiskola alatt a gymnasiumot fogom érteni, mert ez a typikus 
középiskola.

Különbségek feltüntetéséről lóvén szó, előre kívánom bocsá

* Kongresszusi Napló 603. 1.
aoMagyar Pædagogia. IX. 5.
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tani, hogy mindkét iskola közös feladata lévén müveit embert ne
velni, a mi magában foglalja az értelmi, erkölcsi és testi nevelés 
általános rendszerét, ebből sokkal több közös, mint eltérő jellem
vonás származik, s a midőn most csak az eltérőket veszszük figye
lembe, ne tűnjék az úgy föl, mintha csupa merő különbség volna a 
két iskola jellemében. Inkább arról van szó, bogy a főjellemvonás 
közös volta mellett, marad-e elég olyan jelentékeny eltérés, hogy a 
két iskola mint határozottan megkülönböztethető intézmény álljon 
egymás mellett.

Az összehasonlítás alapjául a következő meghatározásokat 
veszem:

a középiskola «magasabb általános műveltséget ad azoknak, 
a kik felsőbb tudományos» iskolákba fognak menni;

a polgáriskola «gyakorlati irányú általános műveltséget ad 
azoknak az ifjaknak, a kik onnan az életbe fognak kilépni».

Égjük, mint másik iskolának rendelkezésére állanak az em
beri tudás összes ágai, hogy azokból a czéljának megfelelő tanul
mányi rend egységes rendszerét összeválogassa.

Mint egy külső megkülönböztető mozzanat, mely a rendsze
rek határainak megállapításában tényezőként szerepel, tűnik föl 
mindjárt az, hogy a polgáriskolának rövidebb idő alatt kell meg
oldania föladatát, mint a középiskolának.

Ez nem jelenti azt, hogy a polgáriskola egy vagy két év híjján 
annyi mint a középiskola, hogy csak hozzá kell toldani azt az időt, 
hogy egész középiskola legyen belőle. Nem csonka, tetőtlen, hanem 
épen olyan kész épület a polgáriskola, mint a középiskola ; nem 
egy nagy lábú, de kicsi fejű vagy épen fejetlen, hanem arányos 
részű alkotás. Egy egyemeletes és egy kétemeletes épület min- 
denikének van alapja, földszintje és első emelete, de ha jól vannak 
szerkesztve, akkor mindeniknek épen hozzá szabott alapja, föld
szintje és első emelete van ; mikor az alsóbb részeket építik, tudni 
kell, hogy mi fog rájönni és ahhoz alkalmazni a szerkezetet. A ha
sonlat még tovább fűzhető : az iskoláknál is, mint az épületeknél, az 
alap szerkezete fog legtöbb megegyezést mutatni s a tető felé köze
ledve lépnek föl mind élesebben a szerkezeti különbségek. A kétféle 
iskola azon részeiben is, a melyek párhuzamosan haladnak egymás 
mellett, a tanulmányok kerete és beosztása különböző lesz a sze
rint, hogy milyen betetőzés fog rá következni. A különbség az alsó 
osztályokban kevésbbé határozott, a felsőkben élesebben kifejezett
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fog lenni, de teljesen kongruens egyetlen évfolyamon sem. Ha a 
nyolcz osztályú gymnasium mellett szerveztetnék egy hét osztályú 
gymnasium, ilyen beosztásbeli különbségek már azok között is 
lennének.

A polgáriskola és a középiskola között továbbmenti külömb- 
ségek forrása a kettő által adandó általános műveltség különböző 
iránya.

A középiskola a nemzet vezető elemét neveli. Minden nem
zetnek — ha csak nem akar abdikálni — arra kell törekednie s 
tényleg arra is törekszik, hogy vezető eleme az egyetemes művelt
ségnek korszerű színvonalán álljon. Ez a bővebb értelmezése 
a középiskola törvényes definitiójában előforduló «magasabb» 
jelzőnek.

Ezen czélhoz az egyetemes műveltség történelmi alapján jut 
el a gymnasium, s tanulmányi rendszerében ezen alap megadá
sának föladata főképen és túlnyomó részben a classikus tanulmá
nyokra esik. Ez így volt a múltban, a mikor a classikus tanulmá
nyok ezen szerepe még nem volt megtámadva, s a mióta támadják, 
azóta tudatosan erősbödik úgy nálunk mint külföldön az a meg
győződés, hogy így kell lennie és így fog lenni a jövőben is. A sok
képen fölvetett és megvitatott középiskolai kérdésnek mai stádiumá
ban — azt hiszem — hogy ezt mint tényt konstatálhatom, a 
nélkül, hogy a szorosan ide nem tartozó kérdésnek további fejte
getésébe bocsátkoznám.

A polgáriskolától sem mi, sem a kik fölkeresik nem követelik 
ezt a legmagasabb fokát az általános műveltségnek. Tanulmányi 
rendszere szükebb keretben fog mozogni s azért nincs szüksége 
olyan széles alapvetésre. Az egyetemes műveltség alapját itt a nem
zeti műveltség alapja válthatja föl. Nem egymást kizáró különbség 
ez, mert hiszen a nemzeti műveltség része az egyetemes művelt
ségnek, s viszont a középiskola egyetemes alapon szintén nemzeti 
műveltséget akar adni, de mégis két különböző rendszer az : az 
egyetemes műveltség keretében adni meg a nemzeti műveltséget, 
vagy podig a nemzeti műveltség keretében tenni valakit az egyete
mes műveltség részesévé. Nemcsak formailag, de tartalmilag is 
különböző két rendszer.

Egyik konkrét következménye ennek, hogy a polgáriskola 
rendszeréből kiesnek a classikus tanulmányok. Ez maga elég arra, 
hogy határozott különbséget létesítsen, mert hiszen a classikus
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tanulmányok épen a gerinczét teszik a középiskola tanulmányi 
rendszerének, a mi nélkül az nem volna az, a mi. Fölösleges ezen 
különbségnek lényeges voltát bővebben fejtegetni, de nem állha
tom meg, hogy föl ne idézzem az emlékét egy okoskodásnak, a 
melyik az egységes középiskola körül folyó viták idején némi ked
vességnek örvendett s máig is vannak lappangó kedvelői. Támasz
kodott ez a Népokt. Törv. 76. §-nak azon kívánalmára, hogy a fiú 
polgáriskolában «a tanterv úgy állapítandó meg, hogy a polgári 
iskola első négy évi folyama alatt, habár kimerítőbben, ugyanazon 
tantárgyak taníttassanak, a melyek a középtanoda négy alsó osz
tályában taníttatnak, a latin nyelv kivételével»; ezen alapon így 
folyt tovább az okoskodás : mindenben egyeznek, csak épen a latin 
tesz kivételt ; ezért fölösleges a külön polgáriskola, bátran be lehet 
olvasztani a középiskolába, hogy legyen aztán egy legegységesebb 
középiskolánk. Épen így okoskodik a gyermek, a mikor a gilisztára 
rámondja, hogy az kígyó; hogy nincs gerincze, azt nem veszi 
számba; az a felvilágosítás, hogy az egyik gerinczes, a másik nem, 
nem téríti el nézetétől, mert hiszen a gerincz a felszínen úgy 
sem látszik.

Az irányzatnak további különbsége következik abból, hogy a 
középiskola továbbmenő iskolázásnak is előkészítője, a polgár
iskola nem.

A középiskola a tudományos főiskolákra készít elő, a melyek 
bármennyire tagozódjanak is fakultásokra, mindeniknek a czélja 
az, hogy a hallgatót egy-egy tudománykörbe bevezesse. Föltételezi 
tehát, hogy a hallgatók gondolkozása iskolázva van egy tudomány 
egész rendszerének áttekintésére, röviden szólva : a philosophiai 
gondolkozás készségét kell a tanulóknak a középiskolában meg
szerezniük. Ez egy másik jellemvonást ad a «magasabb» jelző 
értelmezéséhez.

A polgáriskola nem előkészítője egy tovább menő tudományos 
iskolázásnak, hanem — hogy a szokásos kifejezést használjam — 
egyenesen a gyakorlati életbe bocsátja ki tanítványait. Az ebből 
elvont követelmények összesége fogja a «gyakorlati irány» értel
mezését megadni.

Egyik követelmény, hogy a poígáriskolának határozottabban 
kell törekednie arra, hogy tanulmányi rendszere befejezett egé
szet alkosson, mint a középiskolának. A középiskola is igényt tart 
arra, hogy magában is egész legyen s épen azért, a mit mondtam
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nem generalis, csak fokozatbeli különbség, de különbség. Épen 
úgy, mint a philosophiai gondolkozás készségének a középisko
lánál fölállított követelménye sem azt teszi, bogy a polgáriskola 
ne tanítson a helyes gondolkozásra, már pedig a helyes gondolkozás 
egyúttal philosophiai gondolkozás is, itt nem lehet határvonalat 
húzni ; de lehet itt is fokozatbeír különbséget fölállítani abban, 
hogy a középiskolának kifejezettebben kell a rendszeres gondol
kozás fejlesztésére törekednie mint a polgáriskolának, határozot
tabban meg kell követelnie tanítványaitól ezt a képességet.

A határozottabb befejezettség követelményét legáltaláno
sabban abban lehet kifejezni, hogy a polgáriskolának nagyobb 
súlyt kell vetnie az alkalmazásokra mint a középiskolának, még 
pedig úgy didaktikai, mint tartalmi szempontból.

Didaktikai szempontból az alkalmazások a tudás megerősí
tésének és biztosításának eszközei. Ilyen alkalmazásul szolgálhat
nak egy tudomány alaptételeire nézve ugyanazon tudomány 
magasabb tételei, a melyek amazokat ismételten magukban fog
lalják ; vagy pedig lehetnek a begyakorlandó tétel köréből vett 
tapasztalati tények. Mindkét alaknak helye van mind a két isko
lában, de a középiskolában nagyobb mértékben az elsőnek, a 
polgáriskolában nagyobb mértékben a másodiknak. A középiskola 
magasabbra emelkedik a tudományos tételek során s azután még 
a háta megett tudja a tudományos főiskolát, mely kiegészíti a 
hiányos alkalmazást, azért több módja van az alkalmazás első 
alakját gyakorolni, sőt adhat tételeket csupán a tudományos rend
szerbe való bevezetés nagyobb teljessége kedvéért, a metyek alkal
mazásukat csak a továbbmenő tudományos iskolában fogják 
találni. A polgáriskolának be kell fejeznie az alkalmazás munkáját 
is, addig megy a tudományos tételek során, a míg tárgykörében 
alkalmazásukra tér nyílik.

Tartalmi szempontból : a középiskola annyi tapasztalati tényt 
von be az alkalmazások közé, a mennyivel a tételt kellően meg
világíthatja ; a polgáriskola szélesebbre terjeszkedhetik az alkal
mazások czímén s bevonhatja tárgyalása körébe az általánosabb 
érdekű tapasztalati tényeket; nagyobb mértékben törekedhetik 
tartalmi gazdagságra a középiskola nagyobb formai gazdagságával 
szemben.

Egy konkrét tárgyon akarom megvilágítani az itt elmondot
takat s mint erre legalkalmasabbat, a mennyiségtant választom.



310 KOVÁCS JÁNOS.

Az elemek természetesen közösek mindkét iskolában, ott 
legföljebb azt a fokozati különbséget lehet tenni, hogy a polgár
iskolában különös gond fordítandó a számvetésbeli biztosság meg
adására. Ámde ezt a középiskolai tanterv is kívánja s kell is kíván
nia ; ez a tantervben ki sem fejezhető különbség, azért csak arra 
szorítkozhatunk, hogy ez a követelmény a polgáriskolában elenged- 
hetetlenebb, tehát többet gyakorlandó, mint a középiskolában. 
A mint tovább emelkedve kezd elágazni a tudomány fája, ott a 
különbség már inkább feltüntethető. A középiskolai tanterv utal az 
alkalmazásokban előbb a kereskedelmi, majd a politikai számvetés 
egyes általánosabb érdekű eseteire, példa gyanánt, más tárgy
körökből vett példákkal együtt, a nélkül, hogy tartósakban meg
állapodnék mellettük ; tovább halad az algebrában, a míg a függ
vénytanból is ad egy kis ízelítőt; ez a rész és a geometriából a 
gömbháromszögtan és az analytica geometria elemei már a főiskolai 
mathematikai oktatás előkészítéséül szolgál, ahhoz szolgáltat alap
fogalmakat, a középiskola tárgykörében nagyon kevéssé vagy épen 
nem talál alkalmazást. — A polgáriskola szintén a kereskedelmi, 
majd a politikai számvetés köréből veszi példáit, de már tovább 
időzik ezen tárgykörökben, annyira, hogy a politikai számtan a 
felsőbb osztályokban már az önálló tárgy szerepére emelkedik. 
A számtan ezen alkalmazását már a Népokt. Törvény is megkülön
böztetően kiemeli, úgyszintén a Közokt. Tanácstól kiadott tanterv
vázlata a jövendőbeli polgáriskolának. A politikai számvetés egy
úttal befejezése a polgáriskolai algebrai oktatásnak. A geometriában 
az említett tantervvázlat a síkháromszögtanig terjeszkedik, mely a 
polgáriskola tárgykörében előforduló területmérésekben és számí
tásokban, továbbá a természettanban még elég bőséges alkalma
zásra talál. Semmi olyan részlet, mely túlhajtaná ágait a polgár
iskola tárgykörén.

A többi tárgyak beosztását és tanítását is hasonló fölfogásnak 
kell irányítania, csakhogy azoknál kevésbbé könnyű a különbség
nek tantervi föltüntetése, mint a formális természetű mennyiség- 
tannál. De hiszen a középiskola szelleme sem azon nehány nyom
tatott levélre terjedő tantervből született, hanem az egymásra 
következő nemzedékek hagyományaiból, a melyet a tanárok öntu
datos működése fejleszt tovább. A polgáriskolai szellem kifejlődé
séhez is szükség van egy pár tanári nemzedéknek ezen szellem 
által irányított működésére, a mikor azon aprólékos, legtöbbször
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csak fokozatbeli, hol nagyobb, hol alig kifejezhető árnyalatok foly
tonosan figyelembe vétetnek s kicsinységük daczára a gyakori 
hatásból összetevődik és uralomra jut a polgáriskolai oktatás egy
séges szelleme.

Ezekben látom én a polgáriskolák lényeges jellemvonásait, a 
melyek azt, mint «gyakorlati irányú általános műveltséget adó 
iskolát» már kellően meghatározzák.

De a gyakorlati irány követelményei még tovább menőleg 
teljesíthetők, mindaddig, a míg az iskola általános jellemét nem 
érintik.

Mindenki közgazdasági tényező. Mindenki, mint állampolgár 
jogokat gyakorol, passiv vagy aktiv tényezője a közigazgatásnak. 
Ezen viszonylatok között foly le az állampolgár élete, és egy mü
veit állampolgár kellékeihez hozzátartozik, hogy birtokában legyen 
azon alapfogalmaknak, a melyek ezen viszonylatok helyes meg
ítéléséhez szempontokat adnak. Ilyen értelemben ezen tudományok 
alapvonalai alkatrészeivé lehetnek az általános műveltségnek.

Már a középiskola is helyet juttat a közgazdasági és közjogi 
ismereteknek, mint általános érdekű tudnivalóknak, nem ugyan 
külön tárgyként, hanem a földrajz, történelem és számtan körében. 
A Csengery polgáriskoláját meghatározó Népokt. Törvény már 
külön fölemlíti a közgazdasági tárgyak közül a politikai számtant, 
önálló tantágygyá emeli a statisztikát és könyvvitelt; és külön jogi 
tárgy benne «a köz-, magán- és váltójog alapvonalai ».pedig tudjuk, 
hogy Csengery egész határozottan általános műveltséget adó isko
lának tekintette és szervezte a polgáriskolát. A tanítóképzők tan
tervében is külön tárgyként szerepelnek a közgazdaságtan, az 
alkotmánytan és jogi ismeretek, a könyvvitel, és nagy hely jut a 
mennyiségtani tantervben a kereskedelmi és politikai számtannak, 
már pedig a tanítóképző szakiskola ugyan a tanítóképzés irányá
ban, de senkinek sem jut eszébe, hogy szakiskolának tartsa a köz
gazdaság vagy közigazgatás irányában is ; azok a tárgyak egyszerűen 
hozzá tartoznak a leendő tanítónak, mint művelt és műveltséget 
terjesztő állampolgárnak általános műveltségéhez.

Besorozván ezen tárgyakat az általános műveltséget adó 
iskolák tanulmányi rendszerébe, természetes, hogy ezekkel is úgy 
kell bánni, mint a többi tárgyakkal, t. i. kiválasztani és rendszerbe 
foglalni a tudomány alaptanaiból egy olyan egészet, a mely7 az 
illető iskolában a tanulóknak átadható, szóval : a szaktudományból
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meg kell csinálni az iskolai stúdiumot, a mi a pedagógus szak
tudósok föladata szokott lenni. Sajnos, liogy ezen tárgyak legtöbb
jénél, különsen a jogiaknál, ez még mindig nincs megcsinálva, 
daczára annak, hogy már néhány évtized óta szerepelnek némely 
iskoláinkban. De a többi iskolai stúdiumok sem egy pár évtized 
alatt alakultak ki, itt is várhatjuk a kialakulást, mihelyt nemcsak 
szakembereink, de szaktanáraink is lesznek ezekre a tárgyakra. 
Ezek, mint szaktudományok műveltettek és a szaktudományi kép
zés szempontjából előadattak eddig is s a mikor aztán az iskolába 
is bevitettek, a jogi tárgyak előadója, de még inkább a kivül álló 
közönség azt várta, hogy az a néhány óra jogászt nevel a tanuló
ból, « szakszerű »-t tudniillik, a kinek pl. a közigazgatási jog már a 
kisujjában van s mindjárt beülhet egy közigazgatásihivatalba; holott 
a középiskola 60 és egy néhány latin és görög órája s 50 magyar 
és német órája mellett sem vindikálja magának, hogy ő «szakszerű» 
philologust nevelt. El kell tűnnie azon fölfogásnak, hogy ezen 
tárgyak a «szakszerű» képzés szempontjából vitettek be az iskolába 
s helyet adnia annak, hogy ezek is az általános képzés alkotó
részei; ez az előféltétele annak, hogy iskolai stúdiumot lehessen 
csinálni az eddig csupán szaktudományként kultivált tárgyakból. 
Ez az új polgáriskola tantervi reformjának égjük lényeges feladata 
leend.

így fogva föl a dolgot, azt mondhatjuk, hogy a jogi és köz- 
gazdasági tárgyakkal az emberi tudás iij ágazatait vontuk be az 
általános műveltséget adó oktatás körébe, olyan ágait, a melyek 
éddig nem szerepeltek. Ugj'anazon fejlődési folyamat gazdagította 
ezekkel az általános műveltség tárgykörét, a mely magát a polgár
iskolát is beiktatta közoktatásunk organismusába, a mivel a nem
zetnek egy addig ebben a tekintetben elhanyagolt nagy rétege 
kapta meg a művelődés eszközét.

Ezen külön tárgyak fölemlítésével befejeztem a «gyakorlati 
irányú általános műveltséget adó» polgáriskola tanulmányi rend
szerének vázlatát. Ezek bevonásával új, a középiskolaitól külön
böző színezetet nyer a polgáriskolai műveltség, jobban kidom
borodik a gyakorlati életre nevelő irányzata. De mindezen 
színezetet adó tárgyak távolról sem teszik a polgáriskolát szak
iskolává, még csak «szakszerű irányúvá» sem. Sőt polgárisko
lává sem ezek teszik, hanem mindazon megkülönböztető mozza
natok a maguk összeségében, a melyeket a középiskolával vont
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párhuzamban fölsoroltam. És itt visszatérek arra, a mit e pár
huzam kezdetén mondottam, hogy t. i. az összes megkülönböztető 
mozzanatok is mennyiségileg csak alárendelt részét teszik az egész 
rendszernek; a tanulmányok főtömege ugyanazon tudományok 
köréből van véve, a melyekből a középiskola is vette a magáét. 
Csengeryvel szólva: a polgáriskolai műveltséget «csak mindazon 
humaistikus és reális ismeretek összhangzó oktatása adhatja meg, a 
melyeket a polgáriskola egész tanterve felölel». (A Közokt. Tanács
nak a szervezeti javaslathoz a múlt évben csatolt tanterv vázlata 
ezen külön tárgyakra mindössze 18 órát szab ki a 210 órás tan
tervben, tehát mintegy 9%-et csupán.)

Egységes czélú, jól jellemzett iskola az ilyen polgáriskola, 
mely nem hordja magában előre a szervezeti betegség csiráit, mint 
a felemás iskolák. E mellett még csak azt a gyakorlati kérdést kell 
eldönteni, hogy meglevő szükséget elégítene-e ki a mi társadal
munkban egy ilyen iskola ? Erre kedvező feleletet adnak : a közép
iskolát végzett tanulók azon 25—30 %-ka, a melyik nem megy 
tudományos főiskolákra ; a kereskedelmi iskolát végzett tanulók 
azon 90 %-a, a melyik nem megy kereskedelmi pályára ; s némi 
kontingenst csatolnak még ezekhez a még kereskedelmi iskolákká 
át nem alakított mostani hatosztályü polgáriskolák tanulói. Ezek 
együttesen °2— 3 ezerre menő kész évenkénti kontingenst szolgál
tatnak a teljes polgáriskolák számára, a mi 40—50 polgáriskolai
7-dik osztályt látna el bőségesen tanulókkal.

Csengery már 1879-ben, a magyar polgáriskolák első évtizede 
múltán rá tudott mutatni, hogy a polgáriskola újabb rétegeket 
vont be a magasabb kiművelés körébe, mert a középiskolai tanulók 
nem fogytak. Meg inkább meg fogja ezt tenni egy erőteljes, az élet 
föltételeivel fölruházott polgáriskola, mely a középiskolában nevelt 
legmagasabb műveltségű réteg mellé oda állít egy számra nem gyen
gébb közép műveltségű réteget, még pedig azok közül, a kik eddig 
az alsóbb műveltségű réteg tömegét szaporították. Ez a nemzet 
műveltségének átlagát fogja jelentékenyen emelni és meglevő tár
sadalmi hézagokat fog kitölteni. Ez adja meg a polgáriskola nagy 
kulturális jelentőséget, a minek ha megfelel, mindent megtett, a 
mit egy iskolától józanul várni lehet. Hogy a műveltségen kívül 
meg kész kenyeret is adjon a tanuló kezébe, a mit annak csak meg 
kell szegni, ez olyan kívánság, a mi az iskola föladatának meg nem 
értésére vall s csudálatosképen épen a polgáriskolával szemben
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szeretik ezt a lehetetlen követelményt hangoztatni. E követelmény 
rendesen együtt jelenik meg ama divatos jelszó hangoztatásával, 
hogy ne szaporítsuk a müveit proletárság számát. Mintha a mű
veltség tenne valakit proletárrá. Azzá teszi az erkölcsi dispositio, 
mely a napszámosból koldust, az iskolázott emberből proletárt, 
ingyenélőt, azaz : szintén koldust csinál.

*  *  *

Visszatérek már most a Tanács javaslatának a polgárisko
láról, illetőleg a javaslat szerint önállónak tervezett felső tagozatról 
adott meghatározására.

Nem volna lehetetlen az «általános műveltséget gyakorlati 
czéljához képest szakszerű irányban tovább fejlesztő» intézetnek 
azt az értelmezést adni, a mit fentebb kifejtettem az általános 
polgáriskoláról. Támogatná ezt az értelmezést, hogy a javaslat 
nem nevezi meg a szakot, már pedig ha nincs szak, akkor szak
szerű irány sem lehet. Igaz ugyan, hogy a javaslat következő (VI.) 
pontja azt mondja, hogy «a felső polgáriskola tanterve aképen 
állapítandó meg, hogy zár- (érettségi) vizsgálata a főiskolai kép
zettséget nem kívánó közigazgatási és közgazdasági pályákra 
képesítsen»; de ezt a két jelzőt lehet egyszerűen úgy tekinteni, 
mint gyűjtő nevét azon sokféle szakma körébe eloszló pályáknak, 
a melyek a Minősítési Törvényben részletesen föl vannak sorolva, 
és azt hiszem, hogy így is kell tekinteni, mert hiszen mindazokra 
a középiskolai érettségi is minősít, pedig a középiskola nem a köz- 
igazgatási és közgazdasági szakok irányába fejleszti tovább az 
általános műveltséget. így fogva föl a dolgot, a javaslat VI. pontja 
azon gyűjtőnevek mellőzésével is ki volna fejezhető úgy, hogy a 
polgáriskola záróvizsgálata minősít mindazon pályákra, melyekre 
a középiskolák és a kereskedelmi iskolák érettségije minősít.

De ezen értelmezés megengedhetősége iránt aggodalmakat 
támaszt a javaslat többi pontja, a melyek a maguk összeségében 
azt mutalják, hogy a «felső polgári iskolának» nevezett három 
évfolyamú iskolában a meglevő felső kereskedelmi iskolának a 
párja terveztetik, ázván a szervezet mintájáúl választva. Már pedig 
ez nem az az általános irányú polgáriskola, a mit fejtegetéseimben 
jellemeztem, ez annyira helyet ad a szakoktatásnak, hogy jogosítva 
érzi magát szakiskolának nevezni.

A felső kereskedelmi iskolára épen ráillik az a részben ellen
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mondó jelzőkből összeállított meghatározás, hogy az az «általános 
műveltséget gyakorlati czéljához képest szakszerű irányban fejleszti 
tovább». Mintha csak a kereskedelmi iskoláról lenne ez leolvasva! 
Természetes, hogy a felső polgáriskolának is ilyennek kell lennie, 
ha a definitiónak meg akar felelni. Hogy a felső kereskedelmi 
iskola nem csupán a négyosztályú polgáriskola műveltségét van 
hivatva tovább fejleszteni, az nem lényeges különbség, mert hiszen 
a majdani felső polgáriskolákból sem fogják a négy középiskolai 
osztályt végzett tanulókat kirekeszteni.

Ezen analógiát megerősítő intézkedései a javaslatnak főleg 
azok, a melyek a polgáriskola alsó és felső tagozatának minél éle
sebb elkülönítését czélozzák. Ilyenek : a külön elnevezés, a külön 
czélkitűzés, a külön igazgatás, a tanárok különböző képesítése és 
javadalmazása. Épen annyira van önállósítva a felső tagozat, mint 
a mennyire önállósította magát a kereskedelmi iskola; ebben a tekin
tetben a legapróbb részletekig tökéletes az analógia, a minek foly
tán följogosítva ereztem magam előbbi czikkemben * azt mondani, 
hogy csupán in usum delphini van úgy föltüntetve a dolog a javas
latban, hogy itt egy hétosztályú polgáriskola terveztetik, a valóság
ban négy osztályra van benne a polgáriskola megcsonkítva.

A javaslat felső polgáriskoláját a mintája szerint kell meg
ítélni, a mely az általános és szakképzést egy kalap alatt szolgálni 
akaró felső kereskedelmi iskola. Ez meg is mondja, hogy miféle 
szaknak oktatását akarja fölvenni: a kereskedelmiét. Meg van-e ez 
mondva a felső polgári iskolára is? A javaslat közigazgatási és köz- 
gazdasági pályákat emleget s nem a minősítés, hanem a képesítés 
szót használja, tehát ezen szakmákra való képzés föltevését engedi 
meg. Volt is a régibb reformtervezetek között egy olyan, mely a 
kereskedelmi iskolák analógiájára közigazgatási iskolával akarta 
kitoldani a polgáriskola alsó tagozatát. Ámde a javaslat csak egy 
felső polgáriskoláról beszél s annak teszi föladatává úgy a közigaz
gatási, mint a közgazdasági pályákra való képesítést. Miféle pályák 
ezek? A javaslat részletesen is megmondja ezt, egy nagy nyomtatott 
oldalon sorolván föl mindazon állásokat, a melyekre a Minős. Törv. 
a középiskola és kereskedelmi iskola érettségijét is minősíti s még 
egy nehány mást is azok mellé. Ott van azok közt a falusi jegy- 
zőség; az állam és a törvényhatóságok, az adók, jövedékek, ille-
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tékek, vámok «s általában minden állami hivatalnál és intézetnél 
alkalmazott számvevőségi és ellenőrző tisztviselői állások»; a vasút, 
a posta és távíró, stb. stb. — nem is említve azt a sokféle magán- 
tisztviselői állást, a melyek nem tartoznak a törvény intézkedései 
alá. Vájjon mindezekre irányuló szakoktatást kell-e adnia a felső 
polgáriskolának ? Lehetseges-e egyáltalában, hogy egyetlen iskola 
mindezekre szakszerűen képesítsen ? ! Hiszen az ennyifélét felölelni 
akaró szakoktatás ellen mondásba jön magának a szakoktatásnak a 
fogalmával, melynek lényege a specializálás !

Ha mind ez csakugyan szándékában van a felső polgárisko
lának, akkor túl akar tenni még mintaképén : a felső kereskedelmi 
iskolán is. Az kétféle dolgot akar egyszerre csinálni: általános 
képzést és szakképzést egy határozottan megnevezett szakmára; 
nem sikerült eddig neki s valószinűleg nem is fog, de nem lehetet
len ; ámde a felső polgáriskola az általános képzés mellett még 
egész sereg szakra akarna képezni, a mi egyenesen lehetetlen 
feladat.

Ha ennyiféle szakmára egyenlően tekintettel akar lenni az 
oktatás, akkor minden tudományból azon tételeket kell kiválasz
tania, a melyek általában valamennyi szakmára alkalmazhatók, a 
melyeknek aztán csak specialis alkalmazásai lesznek az egyes szak
mák. Igen, de ez nem egyéb, mint azon részei a tudományoknak, 
a melyek összeségükben az ember általános műveltségét teszik ki. 
A nem remélt eredmény, a melyre ezen utón eljutunk, tehát az, 
hogy a tanácsi javaslatban körülírt föladatra szervezett felső polgár
iskola szintén általános műveltséget adó iskola lesz. Óhajtandó 
volna, hogy a mire a javaslat a sanctióig jut, a tervezők szintén 
eljussanak ehhez az eredményhez.

Hogy a Közokt. Tanács útban van már errefelé, annak hatá
rozott jelei vannak. Az előbb vázolt aggodalmak után kellemes 
meglepetés gyanánt hatott az a tantervvázlat, a melylyel a Tanács 
a múlt év végén javaslatát kiegészítette, a mely már tüzetesebben 
fölvilágosít a tervezett iskoláról, mint a szűkszavú szervezeti 
javaslat.

Ez a tantervvázlat fölveszi ugyan az alsó tagozatban a könyv
vitelt és a kereskedelmi számtannak egy évre való anyagát, a fel
sőbe a könyvvitelt mint államszámviteltant is, jogi ismereteket, 
közgazdasági és pénzügyi ismereteket, de semmivel sem ad jelen
tékenyebb helyet ezeknek, mint a mennyit a gyakorlati irányú
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általános polgáriskolával összeférőnek mondtunk, nem több jelen
tőséggel, mint a mennyivel hasonló tárgyak a Csengery-féle polgár
iskolában is szerepelnek. Számszerint kifejezve: a két tagozat 210 
heti órájából csak 18 esik ezen tárgyakra. Ezen tárgyaknak is nem 
valamely külön szakmára való alkalmazásait, hanem az általános 
oktatás keretébe beillő alapelveit veszi föl. A kik a Csengery-féle 
polgáriskola hívei vagyunk, azok megnyugvást találunk e vázlat
ban, ez nem másítja meg a polgáriskola eredeti rendeltetését. Hogy 
a Közokt. Tanács hogyan fogja megegyeztetni előzetes definitióját 
a tantervvel, azzal ne törődjünk; majd módját fogja találni, remél
hetőleg a tantervet tekintve irányadónak, mert hiszen az adja az 
iskola teljesebb képét.

Egy dologra azonban még vissza kell térnem. A tanterv pol
gáriskolája már nem párja a f. keresk. iskolának. Azt a szerencsét
len belső szervezetet, mely az ott működő szakemberek gyakran 
ismételt panasza szerint, folyton hányódik a kettős feladat nehéz
ségei közt s nem tud tisztába jönni önmagával, ezt a tanterv polgár
iskolája már szerencsésen elkerülte. Mi értelme marad ezután, hogy 
a külső szervezet mintája gyanánt mégis a f. keresk. iskola szol
gáljon ? Ha a polgáriskola felső tagozata is épúgy általános mű
veltséget akar adni, mint az alsó tagozat, akkor egységes feladata 
van a két tagozatnak, akkor a kettő együtt egy egységes iskola. 
S  ezen belső egységgel egyenes ellenmondásban van a külső szer
vezet élesen kettős tagoltsága. Elejtendő először is a külön czél- 
kitüzés ; mert ha egységes czélja van a két iskolának, akkor csak
ugyan fölösleges kimondani azt, hogy a felső osztályok az alsókban 
megkezdett munkát fejlesztik tovább ; így van ez a középiskolában 
is, ez nem polgáriskolai specialitás.

De el kell ejteni a tagozódás külső jeleit is. Érthetők talán 
ezek abból a szempontból, hogy átvétettek a f. kereskedelmi isko
lától, mint ezen iskola nagy külső sikerének vélt tényezői. De elő
ször is : nem szabad a külső látszatnak áldozatul hozni az egységes 
belső szervezetet, másdszor pedig: ki az, a ki azt hiszi, hogy 4 + 3  
több mint 7 ? Ha volna ilyen, azzal sem volna nehéz megértetni, 
hogy 4 + 3  =  7, mert ez elég egyszerű igazság. Sőt a tanítással fog
lalkozók előtt inkább azt lehetne vitatni, hogy ebben az esetben 
4 + 3  kevesebb mint 7. Az önálló tagozatokban megvan az a törek
vés, hogy tantervűket lefelé is kikerekítsék ; nem folytatólagos a 
tantervűk, hanem ismételnek sokat az alsóbb iskolák anyagából,
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újra járják a már megjárt út egy részét. Az ilyen kérődző munka 
pedig nem embernek való, nem is fejlődik tőle az ember. A közép
iskola, mihelyt tehette, eldobta a tagozást, miért vigyük be most 
minden belső kényszer nélkül, sőt a belső beosztás erőszakolásával 
a polgáriskolába?

Ismétlem tehát itt, a mit előbbi czikkemben a tagozódás elej
téséről mondottam. Az így külső szervezetében is egységessé tett 
polgáriskola egységes czélja gyanánt pedig kimondandó, hogy : 
a polgáriskola feladata gyakorlati irányú általános oktatással 
művelt állampolgárrá nevelni. E meghatározásba belefér az az 
értelmezés, a mit a polgáriskoláról adtam és azt kívánom alatta 
érteni. Megengedem azonban, hogy másnak sikerül ugyanazt sze
rencsésebben fejezni ki. A lényeges élőttem az, hogy ugyanazt 
értsük alatta.

A Tanács tantervvázlata ugyanezt az értelmezést tünteti föl, 
daczára, hogy meghatározásában benne van a «szakszerű irány». 
Nem kellene a dolog érdemében való egyezés után szót emelnem 
ellene, de mégis kívánatosnak tartanám, hogy a «szakszerű» szó 
teljesen mellőztesséli. Ezzel útja lesz vágva a mostani és későbbi 
félreértéseknek, a szakszerűség előre látható követelődzéseinek. 
Ott fenyeget mindig a felső keresk. iskolák képe ; már pedig az 
eddigi tapasztalatok arra tanítanak, hogy ez az iskola szervezet 
tekintetében inkább kerülendő példa, mint követendő minta gya
nánt választandó. K ovács J á n o s .

A REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZŐK ELSŐ TERVE.

Erdélyben a református tanítóképzésről a XIX. század első felé
ben kezdtek gondolkozni. Anyagi ereje nem volt a református egyház
kerületnek s a népnevelés ügyét aránylag csak kisebb eszközökkel moz
dította elő ; időnként tankönyveket, térképeket osztatott ki a garasos 
pénztár jövedelmeiből, melyet e czélra alapítottak.

1836-ban Erdély földleírását 10,000, Magyarország térképét 1000 
példányban nyomatta ki a fó'consistorium s kiosztatta a falusi népisko
lák közt. Ezzel kapcsolatban tájékozást kért az iskolák állapotáról s 
Szentgyörgyi Imre elnöklete alatt bizottságot küldött ki e jelentések 
összegezésére. Jegyzője Salamon József kolozsvári tanár volt. О készítette 
az első tervezetet a tanítóképzőről. A bizottság jelentéséből kitűnik, 
hogy a tervezés eszméje ennek kebelében merült föl újból. Azt mondják



a jelentésben, hogy a falusi és városi iskoláknak legnagyobb gyengéje az 
alkalmas tanítók hiánya. A német protestáns államokban e czélra külön 
intézetek vannak, melyeket fejedelmi bőkezűséggel pártfogolnak. Nálunk 
ilyenre nem lehet számítani, legfejlebb, ha a collegiumok mellett 
lehetne felállítni. Egyébiránt megvallják, nem az övék e gondolat, mert 
a főconsistorium a gymnasiumok számára készített tervezetbe már föl
vette egy pár évvel előbb, de az eszme testet nem öltött. Most tehát 
felújítják az eszmét, tervet is nyújtanak be s megvitatás alá bocsátják.

A bevezetés rövid foglalatja ez. A mily nagy fontosságúak a falusi 
és városi kisebb iskolák a népnevelésre, oly szomorító tapasztalat az, 
hogy kevés kivétellel nagyon elhagyott, nyomorult állapotban szenved
nek. Régóta igyekeznek jó szívű egyesek útmutató értekezéseikkel segí
teni a bajon, az egyházi főhatóság is tett kísérletet különféle intézkedé
sekkel, de siker nélkül.

Három főszükségük van a falusi iskoláknak : jó tanító, jó kézikönyv 
és jobb tanítói fizetés. A két elsőről különböző időben gondoskodott a 
főconsistorium némileg. Az iskolamesterek oktatását oly módon intézte 
a collegiumokban, hogy mindenik rendes professor hetenként legalább 
két órát adjon a maga szakjából azoknak, kik tanítói pályára szánják 
magokat. Egy jó kézi- és olvasókönyv készíttetését is tervbe vette, több 
professort felszólított reá, de sem a tanításból, sem az olvasókönyvből 
nem lett semmi. Egyedül a garasos pénztárnak fennebb említett áldo
zata enyhített valamit a szükségen. A tanítóképzés előmozdítására a 
következő javaslatot teszi a bizottság «Alaprajz» czim alatt :

Minő ismeretek kívánhatok egy tanítótól ?
I. 1. Vallás és a szent könyvek bővebb ismerete, a bibliának, nyom

tatott vagy írott egyházi beszédeknek értelmes olvastatása s olykor 
könyv nélkül elmondatása. 2. Az erkölcstudományból a kötelességek 
tudománya ; különösen a tanítói kötelességek. 3. Rövid egyháztörténet, 
különösebben a hazai protestáns egyház története. 4-. Katekhetika vagy 
a vallás tanításának tanítása módja.

II. 1. Számvetés a mennyit a classisokban szoktak tanulni, —- 
rövid geometria legalább a lánczmérés gyakorlatával. 2. Főbeli számve
tés. 3. A számvetés e kétféle nemének tanítása módja.

III. 1. Világtörténelem oly népszerűén, a mint Bred о w irta «Neve
zetességek» czimü munkáját. 2. Hazai történelem valamelyik magyar 
történetíró munkája szerint. 3. Természetrajz. Növénytan. 4. Földrajz.
5. Hazánk törvényes alkotmányának rövid ismertetése. 6. Mindezeknek 
tanítása módja.

IV. 1. Pædagogica — rövid elméletben, — de különösen a didaci 
ticavngy a gyermekek tanításának módja, még pedig miként kell tanítn- 
a gyermekeket 1. a) olvasni, b) írni, c) számotvetni. 2. Ének. 3. Zene,
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nevezetesen orgona, a hegedűvel legalább annyi, a mennyivel az énekta
nítást könnyítheti. 4. írás vagy fogalmazásbeli gyakorlások.

E tudományokat tanulnák a philologue deákok két osztályából 
azok, kik tanítói pályára szánták magokat ; föl lehetne venni közéjök a 
rhetorics osztályt legalább első osztályzatú (ma 3-as) eredménynyel vég
zett és Ifi dik evőket betöltött ifjakat.

Tanítanák a rendes professorok, rendes óráikon kívül hetenként 
2 órán, a mellékelt órarend szerint, mely a kolozsvári ev. ref. collegiujn- 
hoz van alkalmazva s melyet a többi főiskolák körülményeikhez alkal
mazhatnának.

E növendékek, mint a többi deákok, a collegium tagjai lennének, 
ugyanazon fegyelem alatt. A többiekkel együtt végeznék tanulmányai
kat. A közös tanulmányokból velők együtt állanának nyilvános vizsgá
latra ; külön tanulmányaikból pedig legalább két napig tartó külön vizs 
gálatot tennének, melyről külön jegyzőkönyvet kellene fölvenni s nyom
tatott bizonyítványt félévenként kellene kiadni.

Gyakorlati ügyességet úgy szerezhetnének, hogy a helybeli fiú- és 
leányiskolákban hetenként egy-két órát tanítanának, erről bizonyít
ványt nyerhetnek, ha valamelyik professor előtt a tanításból vizsgálatot 
tesznek s az iskola rendes tanítója igazolja az érdekelteknek az órák tar
tásában tanúsított szorgalmát.

Egyébiránt rájok lehetne bízni, rendes felvigyázat alatt, a colle- 
giumi osztálybeli énektanítást s a hol nincs városi kisebb iskola, mint 
például Kolozsvárt, a gymnasium két alsó osztályában gyakorolhatnák 
a tanítást, a rendes professor felvigyázása alatt.

A mellékelt órarend mutatja, hogy a kijelölt tudományos és gya
korlati tanításokat mindenik collegium elvégezhetné ; de még fennmarad 
az a kérdés, hogy vállalkoznak-e ifjak e czélszeríí tanfolyamra ?

Minden kezdet nehézséggel jár, itt még balitéletek is állanak út
ban. A reformatio kezdetén a külföldi akadémiákról hazatért jeles férfiak 
voltak az iskolamesterek; ma (1836-ban beszél) pedig a nagyobbára 
elaljasodott falusi tanítók miatt, még a név is megvetés tárgya lett s 
jóformán csak azok vállalkoznak, kik tudatlanságuk miatt egyebek nem 
lehetnek s korhelységöknél fogva a munkás életet kerülik.

De meg lehet értetni az ifjúsággal e hivatás tisztességes és fontos 
voltát, valamint azt, hogy szorgalmas önműveléssel, sikeres munkával 
nagyobb becsűvé s egyenként magokra nézve jövedelmezőbbé válik. És 
megértetvén velők, hogy országunk alkotmánya személyes nemesi kivált
ságokkal ruházta fel s így személyes műveltségöktől és munkásságuktól 
függ, hogy igazi nemesek, a hazának hasznos tagjai legyenek : remélni 
lehet, hogy a balitéletek eloszlanak, az ifjak e pályához kedvet nyernek.

Leghathatósabb eszköz volna az intézet biztosítására, ha az erdélyi



«V . ref. anyaszentegyház kötelezó'vé tenne és végre is hajtaná, hogy az 
egyházközségek iskoláikba csak oly tanítót válaszszanak, kik az iskolata
nítói két évi tanfolyamot minden gyakorlatokkal együtt dicséretesen 
bevégezték, erről, valamint jó erkblcsükről teljes bizonyítványt tudnak 
előmutatni. Az egyházközségek választó joga ezzel nem csorbulna, mert 
a négy collegium növendékei közül, valamint a szolgálatban levő érde
mesebbek közül, tetszésük szerint választhatnának.

Oszlathatná a balvélekedést az is, ha a papjelölteket szintén 
kötelezné a főconsostorium a didactica tanulására, továbbá valamelyik 
iskolában gyermekek tanítására, erről bizonyítványt állíttatna ki s papi 
állás elfoglalására nem bocsátná ilyen bizonyítvány nélkül.

Előmozdítná az érdeklődést e pálya iránt az is, ha az egyházke
rület nyilvántartaná a diçséretesen végzett ifjak névsorát s a főconsisto- 
rium ajánlaná őket az üresedésbe jutott tanítói állásokra ; ha az új esz
tendei ajándékokat tőkésíthetné s a szóbeli dicséreten kívül az érdemes 
tanítókat pénzsegélylyel is jutalmazhatná. Fokozná az érdeklődést az is, 
ha az academica promotiojú változó rectorságokba csak olyanokat ne
veznének ki, kik rendes tanulmányaik végzése mellett az iskolatanítói 
neveléstant, és didacticat, énekiskolát és orgonálást valamelyik iskolában 
tanulták s bizonyítványuk van róla. Ki kellene terjeszteni e követelést a 
magántanítókra is.

Az ily módon végzett ifjú tanítók megismerhetnék a szolgálat
ban levőknek tanítás módját, legalább az olvasásban, akár az egyházi 
visitatiók alkalmával, ha az esperesek magokkal vinnék őket, akár úgy, 
hogy a partialis synodusok alkalmával három csoportban összehívnák 
a szolgálatban levő ifjabb tanítókat ily gyakorlatra.

A tanítóképző élén állana a rendes professorok közül egy director, 
ki jegyzőkönyvbe iktatná az intézet tagjait s azon theologus ifjak neveit, 
kik rendkivüli hallgatók volnának ; a tanjegyeket, erkölcsi magaviselet 
érdemjegyét megállapítná a többi tanítókkal egyetértve s rendes nap
lóba vezetné : az alsóbb iskolákban végzett gyakorlatokat ellenőrizné ; 
az egész intézet ügyeit nyilvántartaná ; a {bizonyítványokat a többi pro- 
fessorokkal együtt aláírná, pecsételné, kiadná.

A fizetések javítására nem ad javaslatot a bizottság, csak remé
nyét fejezi ki, hogy az iskolákról beadandó jelentések felvilágosítást 
nyújthatnak, sőt új segély forrást is nyithatnak.*

Ennyi a terv. Érdekességét emeli első volta az erdélyi ref. egyház- 
kerületben s az a körülmény, hogy a nagyenyedi tanítóképző alapjául 
ez szolgált.
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* 2— 1836. főcons. l t .  sz.

Magyar Pædagogia. IX. 5. 21
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Kiegészítésül közöljük még a többi kollégiumoknak a javaslatra 
adott véleményét és a tervezett tanfolyam órarendjét.

A székelyudvarhelyi collegium elöljárósága tárgyalván a tanító
képző tervét, az intézet nagy fontosságát s közérdek szempontjából 
szükséges voltát elismeri, de kijelenti, hogy a professorok csekély száma, 
nagy elfoglaltsága miatt nem vállalhatja magára a rendkívüli munkát. 
Vállalhatják oly collegiumokban, hol több a professor. A tantervre meg
jegyzi, hogy a fölsorolt tudományok száma igen |sok ; a gyakorlások 
nagy számát a tanítói pályára készülő, különben is gyöngébb tehetségű 
tanulók nem birják meg, különösen a miatt, hogy a rendes tanfolyamot 
is végezniök kell. A tanítói pályára készülőket teljesen fel kellene men
teni a rendes tanfolyam órái alól.1

A marosvásárhelyi elöljáróság sajnálatát fejezi ki a fölött, hogy a 
tantárgyak közül kimaradt a rajztanítás. Egyébiránt a tanárok vállalkoz
nak a tanításra, de azt kívánják, hogy a tanítói pályára csak deákokat 
bocsássanak, mert ide is érett elméjű ifjú kell s mivel a felsőbb osztá
lyokat a tervezet szerint átszökött ifjak, ha tanítói állást nem kapnak, 
felbontják a collegium belső rendjét.

Ezek az ifjak a nekik kijelölt tárgyakat, a rendes tanfolyam köré
ben 28 órán hallgathatják. A terv szerint még 12 rendkívüli órát kel- 
ene hallgatniok, tehát összesen 40 órát. Ez igen sok. Ha pedig a ren
des leczkék alól felmentenék őket, nem nyerhetnének segélyt a collegi- 
umtól ; külön osztályt kellene alkotni számukra, a mi terhes volna s ha 
az illetők állást nem nyernének, zavarokat is idézhetne elé.

A fiú- és leányiskolákban való gyakorló tanítás is nehézségekkel 
jár a tanulók ily elfoglaltsága mellett. Legfennebb annyit tehet az elöl
járóság, hogy magántanítványokat ad azoknak, kik a psedagogiát az 
első évben sikerrel hallgatták.

Adidacticat véleményök szerint kellene a deákoknak is tanulniok, 
mivel a magántanításhoz szükségük van reá. Egyébként elfogadják a 
javaslatot.2

A kolozsvári tanári kar egész terjedelmében elfogadta a javasla
tot, megjegyzés nélkül.3

1 186—1837. főcons. lt. sz.
3 234—1837. főcons. lt. sz.
3 129—1837. főcons. lt. sz.
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Iskolatnn itó i sem in a riu m  k ét e sz ten d e i cursusra.
E lső  esz ten d ő .

I. félév.

e
I Tudomány Tanító

Közöns.
leczkén

Külön
órán Praktikái

gyakorlásoks ' hetenként

1

2

3

Hitvallás és biblia 
bővebb ismerete

Fej beli számvetés 

Világtörténelem

Tbeologiae
professor

A mennyi
ségtan tanára 
vagy praeses
A történelem 

tanára

wrd.ns szninh.
9—10 óráig 

2

2

2

Biblia és prédiká- 
cziók olvasása és 

elmondása szerdán 
5—6 óráig.

Gyakorolják az 
alsóbb osztályokban, 

tanítva.

4 Természetrajz A mennyi
ségtan tanára 2 — —

5 Didactica A bölcsészet 
tanára — 2 -

tí Ének mestersége Enektanitó 6 —■ Precesen és osztá
lyokban.

II. félév.

1 Bövid egyliáztört. 
és katekhetica

Tbeologiae
professor

!) -10 óráig: 
2 1 Biblia olvasás.

2 Fejbeli számvetés A mennyi
ségtan tanára 2 Gyakorolják az 

alsóbb osztályokban.

3 Világtörténelem A történelem 
tanára — 2 —

4 Hazai törvény A jogtanár — 2 —

5

6 

7

Földrajz és tanítás 
módja

Ének mestersége 

Orgona és hegedű

A bölcsészet 
tanára

Enektanitó

Praeses

e

2

2

Gyakorolják 
az osztályokban, 

mint énektanitók ; 
a preceseken ők 

énekelnek.

21*
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M á so d ik  e sz ten d ő .
I. félév.

E
tss Tudomány Tanító

Közöns.
leczkén

Külön
órán Praktikái

gyakorlások•o
Eb- hetenként

1

2

Erkölcstudomány

Számvetés és taní
tása módja

Tlieologiae
professor

A mennyi
ségtan tanára 
vagy praeses

szeri, és szomh. 
9—10 óráig 

2

2

Biblia és prédiká- 
cziók olvasása és 

elmondása szerdán 
d. u. 5—ti óráig.
Az alsóbb osztá

lyokban.

3 Hazai történelem A történelem 
tanára — 2 —

4 Paedagogia A bölcsészet 
tanára — 2 — -

5 Ének mestersége Énektanitó 6 —
Precesen orgona 
mellett, s mint 

énektanitók az osz
tályokban.

6 Orgona és hegedű Praeses — 2 —

II. félév.

1

2

Erkölcstudomány 
s különösen a ta
nítói kötelességek

Geometria

Tlieologiae
professor

A mennyi
ségtan tanára 
vagy praeses

2 1

2 _

3 Földrajz A bölcsészet 
tanára — 2 —

4

5

Magyar írásbeli 
gyakorlás

Növénytan

A történelem 
tanára

Praeses

— 2

2 A mezőn tavaszszal 
gyakorolva.

6 Ének mestersége Énektanitó 6 — —

7 Orgona Praeses — 2 —

T őrök I stván.

I
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IEODALOM.

A m a g y a r  n e m z e ti ir o d a lo m  tö r té n e te  szemelvényekkel középikolai 
használatra. Két kötetben. Irta Tóth Sándor. Harmadik, teljesen átdol
gozott kiadás. I. köt. 30S 1. 1 frt 00 ki-. II. köt. 240 1. 1 frt 40 kr. 
Budapest, 1900. Lampel B.

Tóth Sándor irodalomtörténetének régi alakjában is voltak olyan 
tulajdonságai, melyeknél fogva hasonló tárgyú iskolai könyveink leg
jobbjai közt foglalt helyet : most e teljesen átdolgozott, harmadik kiadás 
pedig minden tekintetben csak haladást jelez. Az új tantervben meg
szabott két évfolyamnak megfelelőleg két kötetre osztotta fel az anyagot 
s mindegyiket megfelelő olvasókönyvvel látta el. Az első kötet a halotti 
beszéd sikerült facsimiléjét adja. Mint előszavában maga a szerző kifejti, 
a nemzeti szellem útjainak lehető hív követését tartotta fő feladatának в 
ehhez képest a művelődési tényezőkben mindig a kor eszméit tüntette 
fel, így : hogy művészetünk életében a stilus-utánzatokkal mint egyez
kedik össze a korszellem ; minő szerepű a nép műérzéke a ruházatban, 
képzőművészetben ; saját etilünk hogy tart ki s hogy erősbödik a szom
széd hatások alatt stb. Dicséretet érdemel a szerző e magas szempont 
érvényesítéséért, valamint azért is, hogy a művészet fejlődésének feltün
tetésén kívül kellő tekintettel volt a nyelv fejlődésének, a nyelvészeti 
ismereteknek összefoglalására, a krónikák, codex-irodalom ismertetésére. 
Előadása velős, tartalmas, nagyon alkalmas arra, hogy a középiskolai 
felső osztályok tanulóit gondolkodásra szoktassa. E tekintetbon azonban 
a szerző nagyon is emancipálja magát az úgynevezett tankönyvstilus alól 
s itt-ott nehézzé is válik, épen azért, mert egy-egy mondatába titkon sok 
tudást, sok egyéni felfogást akar belefoglalni. Hiba lenne azért, ha vala
mely tanár szóról-szóra kívánná e könyvet megtanultatni : ennek külön
ben sincs helye ezen a fokon, e könyvvel szemben kétszeres hiba lenne. 
Jól mondja a szerző előszavában, hogy a didaktikai eljárás a legfontosabb 
s ebben az olvastatás teszi a lényeget, az olvastatásnak pedig meg kell 
előznie az irói munkásság megbeszélését. [A könyv elméleti részének 
a szokottnál magasabb stílusát ilyen módon meg fogja érteni a tanuló 
s képes lesz azt bizonyos önállósággal reprodukálni. Az olyan jellem
zések pl., a minőt Balassi Bálintról ad, szépek, helyesek, de nagyon 
is magas szárnyalásnak. íme: «Mint fiatal fa — nyers és zöldelő — tűz
ben nedvesül, tűzben omlad: a szive olyan. Hegy árokká törpül, folyóvíz 
visszaútra tér : csak az ő szerelme végtelen, örvényes folyású. S mint az 
Aetnának, árad magától lávája s maga roskadoz az emésztő tűz alatt. 
Szerelmére, mint szent helyre fordítja elméjét; magát áldozatnak gyújtja,
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fel ; de a mennyet, azt nem éri be a felcsapó láng : rózsafelhők gomo
lyodnak össze vele : az asszonyi mosolynak e magyarázhatatlan titkai. 
«Sík mező lett» aztán a merész álmú lélekből. Panaszolja, hogy fut előle 
kegyese, utói nem éri. Két felől hitegeti : szerelem és boszúság. Mint 
örvényt nyitó szirten, mely titkát sűrű lombbal takarta : megdermed a 
szív szenvedélye láttára, melynek mélységét a költő elől a boldogság hite 
rejtegette volt.» — Ez a jellemzés, a mely imprsegnálva van a költő kife
jezéseivel és eszmekörével, inkább olvasni való, mint megtanulni.

Ebből a szempontból, nevezetesen, hogy itt-ott helytelen eljárásra 
ne adjon alkalmat, tanácsos lett volna többféle betütypust használni s 
többszörös kikezdéssel áttekinthetőbbé tenni az anyagot, mint többször 
tette is, de pl. már Zrínyiről csaknem öt lapon, Vörösmartyról hat lapon 
keresztül beszél egyforma és nagyon kevéssé tagozott garmondban, a mi 
fárasztó és az áttekintést megnehezíti. A művek tartalmát mindenütt más 
nyomással kellett volna megkülönböztetni, valamint megbeszélésüket is. 
így, szerettem volna, ha az írók nevét, valamint a fontosabb művek czí- 
mét vastagabb betűkkel tüntette volna ki, mint egy két helyen ki is 
tüntette. Talán kicsinyeskedők e megjegyzések, mindamellett nem hiába
valók és jelentősebbek, mint első tekintetre látszik.

Itt-ott feltűnik némi aránytalanság, a mennyiben egyes írókat kel
leténél bővebben, másokat kelleténél rövidebben tárgyal. így pl. Madách- 
nak kisebb jelentőségű műveivel aránylag sokat foglalkozik, ellenben 
Kemény Zsigmondnak általában kevés tért szánt stb.

Általában s inkább pædagogiai szempontból szólván e könyvről, 
nem tarthatom feladatomnak, hogy egyes állításainak, felfogásának bírá
latába bocsátkozzam ; sőt hivatottnak sem érzem magamat, hogy e 
tekintetben olyan jeles szakembert, mint Tóth Sándor, felülbíráljak, még 
ha egyben-másban eltérő is a felfogásom. Különösen becses az olvasó
könyv. A szerző itt kerüli a kiszakított töredékeket s egy pár olyan mu
tatványon kívül, melyekben inkább a nyelv fontos, lehetőleg mindig 
teljes műveket ad. Nagyon helyesen járt el, hogy apró töredékek helyett 
inkább mesterileg írt jellemzéseket közöl, minők Zrínyi a költő Salamon 
Eerencztől, Gyöngyösi István Arany Jánostól, Berzsenyi bírálata Kölcsey 
Eerencztől, Bánkbán jellemei Gyulai Páltól, Jósika Miklós Gyulaitól, 
Eötvös J. ugyanattól, Kemény Zs. Salamon Ferencztől, Tompa költészete 
Szász Károlytól, Petőfi dalai Salamontól, Arany J. Gyulaitól stb.

Beöthy irodalomtörténetével szemben némi hiányának mondható, 
hogy előadásához, kivált külföldi írók és műveik említéséhez, felvilágo
sító jegyzeteket nem csatol.

Mindent összefoglalva tankönyvirodalmunkra valóságos nyereség
nek tarthatjuk Tóth Sándor irodalomtörténetét, melynek minden sora 
a nemzetünk szellemi javaiért való igaz lelkesedést sugározza s így méltán
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hihető, hogy a tanulóban is lelkesedést fog kelteni, különösen azért, 
mert nincs benne előtérben a kritikai elem, a minden úron kritizálni 
akarás. Megértetni az írókat és törekvéseiket : ez fő intontiója s ezért is 
dicséretet és elismerést érdemel.

Csengek! J ános.

G aal M ózes : Hím és magyar mondák. Gyulay László rajzaival.
Budapest (Franklin). 1900. 224. 1. Ára 2 kor. 50 fill.

Szerencsés, ügyes gondolat volt Gaal Mózestől, a kinek élénk, 
kedves tollát és nevelői tapintatát nem egy ifjúsági könyv dicséri, össze
gyűjteni a hún és magyar ősmondákat és az ifjúság épülésére, lelki gyö
nyörűségére koszorúba kötni. Kedves könyve lesz oz kivált a középiskola 
első osztályába járó tanulónak, a ki épen ezeken a mondákon tanul meg 
legjobban érdeklődni a múlt iránt. E tekintetben a mondának, kivált a 
nemzeti mondának a nevelésben és tanításban még magánál a pragma
tikus történelemnél is fontosabb szerepe van. Igaz, hogy e mondák jó 
részét Arany János remek költői alkotásaiban bírjuk, de egy-kettő (Bege 
a csodaszarvasról, Keveháza) kivételével, nem adhatjuk e fokon a gyer
mek kezébe. Olvasókönyveink is fölveszik e mondákat* de vagy nem 
teljesen, nem összefüggően, vagy nem kifogástalan nyelvezettel adják. 
Ismétlem tehát, hogy igen szerencsés gondolat volt e mondáknak ilyen 
kedves, tetszetős alakban való összegyűjtése. E feladatra Gaal Mózesnél 
alig is van hivatottabb. Nemes Írói tulajdonságai, különösen szép, tiszta 
nyelve s költői lendülete kiváló mértékben qualifikálják ily feladat sikeres 
megoldására. Yoltakép nem is prózában írta ő le ezeket a mondákat, 
hanem elejétől végig zengzetes magyar rhythmusban, a költői előadás 
minden ékességével: csak a sorok egyenletes megszaggatása és a rím 
hiányzik ahhoz, hogy valóságos verses költemény legyen belőle. Gyulai 
Gonosz Mostohája adta meg a példát az ilyen szép, rhythmikus mesé- 
lésre, de míg az teljesen egyenletes rhythmusával igazi egyforma sorú 
verssé alakúi, addig Gaal Mózes változtatja széli prózája rhythmusát, 
úgy, hogy a gyermek észre sem veszi, csak élvezi a dallamos mesét, 
íme : « Erdő minden fáján kósza esti széltől tánczra perdűl íme a gyönge 
levélke, megrezzen a bokrok hajladozó ága, édesebben dalol erdő csa
logánya, csintalanul cseveg a kanyargó csermely» . . . «Soha erdő fája 
ilyet még nem látott, ilyen vadászatról, szüzek rablásáról erdő kis patakja 
ingyen sem álmodott».
* Helyes dolog, hogy e krónikás regékben a szerző a régi magyar 

nyelvnek nem egy szép szavát, kifejezését felhasználta, közbe szőtte. 
Csakhogy jó lett volna némely szót, kifejezést a lap alatt egy-egy kis
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jegyzetben megmagyarázni, pl. az ilyeneket : holott (=  a hol), alítom 
(=  vélem), sárarany (=  sárga arany), ingyenakarat (=  önkéntes akarat), 
turulszemű jós stb. Vagy pedig egy kis szójegyzéket kellett volna csa
tolni a könyv végére.

Emelik a szép mondák hatását Gyulay László rajzai, melyekkel a 
könyv gazdagon el van látva. Ajánlom figyelmébe e folyóirat minden 
olvasójának, az iskola minden barátjának.

Cs e n g e m  J ános .

M a d zsa r  G u sz tá v :  A  s t il is z t ik a  ta n ítá sá r ó l. Módszeres beszámoló.
Megjelent a makói m. kir. áll. főgymn. 1898/99. évi értesítőjében.
(13—21 1.)

Már a nevezett fó'gymnasium 1897/98-iki értesítőjében megjelent 
két módszeres beszámoló ismertetésénél * jeleztem a tanítás menete ily 
módon való közzétételének helyes irányát. Az anyag feldolgozása, a czél- 
tudatos irány így nemcsak ugyanazon tanártestület kebelében hat buz- 
dítólag, de a nyilvánosság elé jutva, követendő például is szolgál.

E módszeres beszámoló folytatása a múlt évben közölt és a III. 
osztály tananyagát felölelő tanításnak ; ez utóbbinak czélja is más, ehhez 
képest más az anyag elrendezése is. Évzáró jelentés volt ; így az egész 
évi tananyag feldolgozásáról ad világos és élénk képet, alkalmat szolgál
tat arra, hogy tanításának teljzs menetéből okuljunk; viszont, hogy a 
hibákat is megjelöljük, ha az anyag feldolgozásában a tanítás sikerét gátló 
körülményekre akadtunk.

A magyar nyelv és irodalom VI. osztályú anyagának megválasz
tása, az anyag czéltudatos feldolgozása sok körültekintést igényel. A ta
nítás anyaga összetett : ott van elsőben Toldi, majd egyéb költői és pró
zai olvasmányok következnek, ezekkel kapcsolatban a stílus és a verse
lés szabályai és mindezek alapján az Írásbeli dolgozatok. Hogyan osz- 
szuk be az anyagot ? Értekező mindenekelőtt különválasztotta az olvas
mányok és az elmélet anyagát ; az első időszakban tárgyalta Toldit, a 
másodikban ismertette a stílust és a harmadikban a verstannal és a köz
életbeli fogalmazványokkal foglalkozott. E felosztás szerzőt sem elégít
hette ki, mert tapasztalatai alapján az elméletet ezentúl a harmadik 
időszakra hagyja fi. 17. o.) és a két első időszakban magát az anyagot 
gyűjti.

Aligha éri el a kitűzött és remélt czélt akár ezen felosztással is. 
Toldi külön tágyalandó, annyi tény ; ezt azonban nem kell úgy értelme?-

* L. folyóiratunk múlt évi (VIII.) folyamában 310. és k. 1.
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nünk, hogy egy időszak anyagát pusztán Toldi képezze. Még ott is a hol 
a népies kifejezések, szólások, az alföld rajza, a mezei munkák stb. isme
retes fogalmak, a költői stilus folyton megújuló képei, fordulatai, a tör
ténelmi vonatkozások, a lovagkor rajza bő anyagot szolgáltatnak és nem 
lehet oly gyorsan keresztül siklani a mű tárgyalásán. Mi a tanítás első 
kelléke ? a sokoldalú érdeklődés felkeltése, és így ez ellen vétünk, ha 
állandóan ugyanazon körben mozgunk; a figyelmes tanuló is ellankad. 
Ajánlatosabb az anyag együttes felölelése; heti két órában Toldi és heti 
két órában egyéb költői és prózai olvasmányok és ez utóbbival szorosabb 
kapcsolatban úgy a stilus, mint a verstan ismertetése, a mint ezt szerző 
is egy helyütt értelmezi (1. 16. o.) ; ezt különben, ha jól emlékezem, 
Négyesy könyve is (ezt használták) így tárgyalja.

Példás szorgalommal és helyes pædagogiai érzékkel választja meg 
a tanítás anyagát ; feltünteti azon lelki munkát, melyet mint tanár vé
gez ; proeparatiója, inductiv módszere könnyed, világos és az elért ered
mény, ezen erkölcsi siker, fokozzál értekező és tanártársai további buz
galmát.

Módszeres beszámolójának kezdetén jelzi a IV. osztály anyagának 
fontosságát ; helyes észrevétele, hogy «már itt a kezdő fokon mintegy 
(e szót el is hagynám) tervszerű programmot kell a tanárnak kidolgoznia, 
hogy fokonként anyagot gyűjtsön az irodalomtörténet tanításához, 
melynek anyaggyűjtését nem szabad teljesen a nyolczadik osztályra 
hagynia,» E fokozatos gyűjtésnek azonban már a legalacsonyabb fokon, 
már az első osztályban kell megindulnia ; egyik osztály anyaga csak fo
kozatos kiegészítése a másikénak, azért a gymnasialis tanítás teljes 
anyaga szoros összefüggésben legyen egymással ; hivatkozni kell az 
ismertről az ismeretlenre, egybevetni a már tanultakat az újabb képek
kel, így a gyermek lelke folytonosan teremt, képtőkéje, ismerete foko
zatosan gyarapszik.

Szerző a IV. osztály anyagának felújítását elegendőnek véli a
VII. osztály (az új tanterv szerint VI. osztály) költészettani tanításánál. 
Nem hihetem, hogy e kijelentéséhez szó szerint ragaszkodnék; a fel
sőbb osztályok anyaga, mint már fennebb jeleztem, fokozatos kiegészí
tése a tanultaknak, ezekre hivatkozhatik a tanár és ezeket tovább fejt
heti. Itt a helye, hogy a tanulók fejlettebb értelmi fokához képest a kü
lönböző műfajokat egybevessük, a műfajok stílusát részletezzük ; ezek
nek tárgyalását a IV. osztályban (1. 14. o.) korainak vélem.

Maradjanak Toldi keretében, hisz ez az ő világuk ; ide helyezke
dik az előadó tanár is, hogy e költőileg, pædagogiailag egyaránt értékes 
kincses bányából mennél többet a lelkűkbe véssen. Toldi elemzése előtt 
Arany életéről, Nagy Lajos koráról, a költemény keletkezéséről, Ilosvai- 
ról szólt a tanulóknak. E tárgyalások alatt a tanulók otthon végig olvasták

32<>
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az egész müvet. A költő életének rövid ismertetését kivéve mindezt 
mellőztem és összefoglaló áttekintésül a végére hagytam volna ; a teljes 
műnek elolvasása haszonnal alig járhatott, azon a fokon csak énekek 
szerint haladhatunk. Ezen egységet értekező is megjelöli (1. 14. o.) és 
ebből kiindulva igen helyesen és bizonyára nagy eredménynyel fejtegette 
a cselekvény összefüggését, a jellemek fejlődését, a mint ezt beszámolója 
is feltünteti. Dolgozatának ezen része igen értékes adattal szolgálhat a 
művészi nevelés annyit vitatott kérdéséhez. Ezen irány is a nemesért 
lángoló emberi kebel szülötte : lelkesít bennünket a szép és e fogékony
ságot a tanuló leikébe is átültetni óhajtjuk. Igaz, hogy az ügyességek 
ezen érzéket fejleszthetik, de a művészi nevelés leghelyesebb irányát az 
irodalmi és történelmi oktatás jelezheti. Költészet és festészet, szobrá
szat minő szoros összefüggésben vannak egymással és minő képeket éb
reszthetnek Arany egy-ogy sora, Petőfi művészi tájképei már az ifjú 
lelkében. E képekre kell figyelmeztetnünk a tanulókat ; feltűnnek ugyan 
azok, de ha nem véssük azonnal a lólekbe, elmosódnak : s «hogy ne csak 
elmosódó képek váltsák fel egymást tanítványaim lelkében, de a költe
mény lényegesebb jelenetei, mintegy (ominózus szó !) plasztikusan dom
boruljanak ki lelki szemeik előtt, mintha azok a képek Toldi illusztrá- 
cziói volnának», legyen a tanár főtörekvése.

A költői és prózai olvasmányok tárgyalását összefüggésbe hozza 
a stilus elméletével s a nyelvhelyességre helyezi a fősúlyt ; ezt annál 
könnyebben elérhette, mert Tompa, Petőfi és Arany műveiből merített. 
Leggondosabban a verstan anyagát dolgozta ki. Az elemző kérdésekkel 
igen helyesen tereli a tanulót a nemzeti és az idegen verselés közötti 
különbségre. Csak egy-két tévedést kell helyreigazítanom. A magyar 
verselés prosodiájáról szól ; nem okoz-e ez fogalomzavart, bárha a latin
ban tanultak is prosodiáról. Magyar verselés elegendő és ez ismét két
féle : nemzeti és idegen stb. — Bosszúi fogalmazott és érthetetlen és a 
tanár által okvetlen kijavítandó a tanuló egyik felelete : « A szótag akkor 
rövid, ha magánhangzója rövid s nem következik utána legfölebb csak 
egy mássalhangzó (1. 18. o.) ; e helyett s nem következik utána két vagy 
több mássalhangzó. Nemcsak az a névelő közös, az is közös és még az 
egytagú, szók (de, le, ki, stb.), továbbá a rövid szótagú szók első szótaga : 
Tömöri. Miután a közös szótagokat s pedig elég részletesen tárgyalja, 
ezek is megemlítendők.

Igen helyesen válogatja meg a dolgozatok anyagát ; mindig az 
olvasmányokat és a tárgyalt költeményeket veszi alapul. A fokozatos 
emelkedésnek mint mindenütt, itt is kell érvényesülnie és ép e fokoza
tos haladás tünteti el a nehézségeket. Nehéz dolgozatokat említ, holott 
ilyet egyáltalán nem ismerünk, ilyennek nem szabad előfordulnia ;
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mindegyiknek a tanuló képességéhez mértnek kell lennie és mindegyi
ket egyenlő tüzetességgel kell megbeszélnünk.

Dolgozatának értékét legjobban jelezte maga a szerző, midőn a 
tervszerű, tüzetes eljárástól várt biztos reményt arra, hogy a tanítás ered
ménye mindinkább sikeresebb lesz ; tényleg a tanár munkája ezen siker 
alapköve. Örömmel olvastam szerző tanulságos értekezését és itt ismé
telhetném mindazt, a mit már szerző előbbi czikkeire e lapok jelzett 
hasábjain megjegyeztem ; a mit akkor elmondtam, azt, újból felemlíteni 
szükségtelennek vélem, hanem e sorok befejezésül azon ismertetés be
vezető soraira utalok.

Szeged. Vajda G yula.

Gustav Freytag: Bilder aus der deutschen Vergangenheit. Sze
melvények. Kiadta, bevezetéssel és magyarázatokkal ellátta Dr. Gyulai 
Ágost. Budapest, 1900. Lampel B. (Wodianer F. és fiai).

A revideált tanterv ajánlja a reáliskolai V. és VI. osztály német 
olvasmányaid Freytagot, és már is előttünk van a megbeszélendő szemel- 
vényes, arczképpel és magyarázó metszetekkel ellátott könyv. És Freytag 
nem marad egyedül ; első számát képezi egy már régen óhajtott, de 
csakis most megindult Német Könytámak. Dr. Theisz Gyula és Mats- 
kássy József középiskolai tanárok szerkesztik ; egyelőre van már nyolcz 
száma : 1. Freytag : Bilder aus der deutschen Vergangenheit. — 2. Goethe : 
Aus «Dichtung und Wahrheit». — 3. Die Nibelungen.— 4-. Lessing: 
Minna von Barnhelm. — 5. Auerbacher : Ein Volksbüchlein. — 6. Kleist 
H. Michael Kohlhaas. 7. Heine, Uliland, Lenau költeményeiből.
8. Lessing : Laokoon. — Hiányzik még Schiller, de úgy tudom, hogy a 
középiskolában (III—VIII. oszt. reálisk. és V—VIII. oszt. gymn.) any- 
nyira szükséges Schiller és Goethe költeményeiből már megvan az aján
lat. A Német Könyvtár oly fontos tényezőjévé válik majd nemcsak közép
iskoláinknak, hanem műveltebb köreinknek is, mint a német Velhagen 
und Klasings Sammlung Deutscher Schulausgaben, mely ma már 60—70 
füzetből áll: Brant, Fischart, Goethe (11 füzet), Grimmelshausen, Gu- 
drun, Herder, Kleist, Klopstock, Körner, Lessing (9 füzet), Die Nibelun
gen, Schiller (14 füzet), Uhland, Voss: Homer fordításai, Walther von 
der Vogelweide, Wieland stb., vagy mint a franczia Ch. Delagrave kiadá
sában, Párisban megjelenő Cours Supérieur de Langue Allemande, con
forme aux derniers programmes, mely ma már 50 füzetet tartalmaz, 
köztük Auerbach, Chamisso, Freytag, Goethe, Hauff, Hebel, Heine, 
Kleist, Lessing, Schiller stb. műveiből.
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Milyen a Német Könyvtár, azt megítélhetni már első zsengéjéről 
is, a Gustav Freytag fenntjelzett műve szemelvényes kiadásáról.

Gyulai Ágost igen ügyesen oldotta meg feladatát ; Freytag négy 
kötetű (de öt könyvből álló) munkájából kiválasztotta ama három feje
zetet, mi leginkább leköti a magyar tauuló figyelmét és érdeklődését. 
E szemelvényeket kisérik kiváló, nagy utánjárással szerkesztett össze
foglaló tárgyi és szómagyarázatok. Befejezésül pedig úgy Írásbeli, mint 
szóbeli összefoglalásra igen alkalmas a liarmincznégy tétel a tárgyalt 
olvasmány köréből ; már itt megjegyezem, kívánatos volna néhány dis- 
positiós tétel és 2—3 fordítás magyarból németre, de bőven szedheti 
ezeket a szaktanár a nagyobb összefoglaló jegyzetekből. Különben is — 
úgylátszik — nem a szerkesztőn múlt, hanem van technikai akadály : az 
egyes füzetnek hat ívnyire megállapított terjedelme.

Mindezt megelőzi egy beható tanulmányra valló bevezetés Freytag 
Gusztávról és műveinek, különösen a «Bilder aus der deutschen Уergan- 
genheit» keletkezéséről, tervezetéről, jelleméről, jellemzéséről, műfajáról 
s formájáról -— és folytatásáról, miről még lesz szó.

Áttérünk a szemelvényekre. Említettük már, hogy igen szerencsés 
megválasztásukban Gyulai. Az első : Aus dem Klosterleben im X. Jahr
hundert megismertet a középkor legkiválóbb német kolostorainak egyiké
vel, Szt. Gallennel, mely a német irodalomtörténetben nagy szerepet 
játszik, mely különösen népszerű lett Scheffel V. Ekkehard ez. regénye 
által, és mely kolostor krónikája hazánk magyar ősvallásáról is értesít, 
a mennyiben honfoglaló őseink e kolostort is meglátogatták. E történeti 
vonatkozáson kívül közérdekű, tehát középiskolai tanulóink figyelmét is 
leköti a középkori szerzetes élet, mert a klastrom évszázadokon keresztül 
egyedüli ápolója és fejlesztője az irodalomnak és a művészetnek, és a 
szerzetes rendek nagy politikai szerepet is visznek a középkori államok
ban. Freytag szövegét illustrálja a szt. galleni kolostor legrégibb látó- 
képe)^. 1.) és Szt. Gallen czímere (21. 1.). A szerzetesek foglalkozását 
szemlélteti a Benedek-rendi olvasó szerzetes (5. 1.), az asztalánál dolgozó 
szerzetes (10. 1.), és a szerzetes írásmesterséget egy Initiale az állatkor 
jegyeivel (1. 1.). Megbecsülhetlen szolgálatot tesznek a szemelvényekhez 
tartozó jegyzetek ; csak elvétve van kifogásolni való ; így a 60. lapon az 
arabeszket az arabok és mórok növényi díszítményének veszi, holott 
arab és mór ugyanaz ; csak spanyolul volt az arab morisco. —A 61. lapon 
czélszerűbb a Manuscript szót a latin : manus =  kéz és seribo =  irok 
helyett a latin manu =  kézzel és scriptum =  irott-tal magyarázni. — 
A 63. lapon az Aussenschulet a ma is dívó, női kolostoriskolák extern, 
azaz : nem bennlakó, hanem bejáró leányok részére nyújtott oktatásával 
magyaráznám. — A szöveg (16. 1.) valamint a 67. 1. a Kreuzerfindung 
hibás ; a kereszt feltalálása =  die Kreuzfindung vagy Kreuzauffindung.
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Ép oly érdekes középiskolai tanulóra nézve a harmadik szemel
vény : Ein fahrender Schäler, a svájczi Platter Tamás önéletrajzából. Diák
élet és nyomor a XY. és XVI. században, a reformatio korában ; szem
lélteti egy Initiale egy XY. száz. iskola képével (47. 1.) és egy egyetemi 
tanterem az újkor elején (52. 1.) ; a jegyzetek és magyarázatok itt is 
kiváló gonddal és szakértelemmel vannak összeállítva ; igen érdekes a 
82. lapon a depositio =  az egyetemi ifjak közé való felvétel leírása. — 
Hiányos a 84. lapon a sich segnen =  keresztet vetni magára ; helyén 
lett volna itt segnen alapijelentéséből : signare, azaz signum cmcis facéré 
kiindulni. -— Ugyanez oldalon próbálkozott Gyulai a német Batzen szó 
magyarázatával, mi azonban nem sikerült. Batzen sehogy sem függ össze 
Bern város medve (Petz) czímerével ; hanem Batzen tájszólású backen, és 
mint nőmén : valami alaktalan összeolvasztott anyag, akár érez, akár 
agyag. (V. ö. a német Lehmpatzen =  darab sár, agyag). Átvitt értelem
ben Batzen valami idomtalan, nyers pénzdarab, körülbelül a mi régi 
négy krajezárosunk ; értéke 8 fillér. Mint ige : patzen, patzte, gepatzt == 
festéket, téntát rákenni, mázolni. — A 82. lapon sajtóhiba is csúszott be: 
schorista helyett olvasandó scholista.

Végre a második szemelvény: Aus der Heimat der Habsburger, 
történeti ; tárgya Habsburgi Kudolf, és különösen érdekes a morvamezei 
ütközet, melyet ugyan Freytag szerint nem, de a jegyzetben helyesen 
kiemelt történeti objectivitás alapján, Kun László döntött el Budolf 
javára. E szemelvényt élénkíti Habsburgi Budolf rajza (25. 1.), lovas
szobra (28), és Habsburg vára (26.1.) ; magyarázataiba csak egy sajtóhiba 
csúszott ; a 75. 1. olvass zu Jemanden helyett zu Jemandem fallen.

Visszatérve a bevezetéshez, igen hosszúnak találom ; kedves tárgya 
lehet Gyulainak a Bilder aus der deutschen Vergangenheit, mert külön
ben hét fejezetű, 24 lapon át terjedő bevezetés helyett fölvett volna még 
egy rövid fejezetet pl. Aus dem Staat Friedrichs des Grossen az ötödik 
könyvből. Elegendő lett volna bevezetésnek I. Freytag Gusztáv élete és 
művei (a költő arczképével, mely meg is van a czímlapon) és II. A «Bil
der aus der deutschen Vergangenheit» keletkezése és általános jel
lemzése.

Összegezve a mondottakat : kívánatos, hogy a Német Könyvtár 
megszerezze magának az iskolában úgy, mint a közönség körében ama 
pártolást, mellet programmja és a teljesen bevált első száma : Dr. Gyulai 
Ágost : Freytag, Bilder aus der deutschen Vergangenheit czímű kiadvá
nya kiérdemel.

Kaposvárott. Kb.
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J a d a sso h n  S a la m o n  : D a s  T o n b e w n ss tse in . (Leipzig, 1899, Breitkopf 
& Härtel.) 5 ív, ára 2 márka.

Mi köze a Magyar Pædagogiânak (és, kis kezdőbetűvel, a magyar 
pædagogiânak) ehhez az aránylag drága német könyvhöz ?

Azt hiszem, van elég köze. A könyvből, még az elején, a nem
zenész is láthatja, hogyan lehet az úgynevezett zenei hallást megtanulni. 
Az alapos zenész — vagy a ki ezzé akar válni — kész örömmel nyúl 
utána, mert ez az első kimerítő mü, mely a hallás nevelésével foglalko
zik, sőt azt teljes kiképzéshez vezeti. Az újabb, egészségesebb zenei pæda- 
gogia pedig a helyes hallásból indítja ki a hangszerjátszás tanítását ; az 
énekét szinte mindig onnan kezdték.

Jadassohn, a hírneves lipcsei conservatorium díszes tanári karának 
egyik nagysága, mélyen benne van a 60-as éveiben, s okvetetlenül tisz
teletünket érdemli ki azzal, hogy mostanában írja meg könyveit, egész 
életének gondos munkájával szerzett gazdag tapasztalatainak tárházát. 
A rövid időközben megjelentek közül épen a « Tonbewusstsein »-t ragadom 
ki, mert a mi figyelmünket ez érdemli meg legjobban. Magyarban, ter
mészetesen (!), nincs ilyen tárgyú munka, de, hogy legyen,—mert szüksé
ges ! — annak útját szeretném egyengetni megjegyzéseimmel, a melyekre 
talán annál inkább szükség van, mert a majdan ide vágó magyar könyv
nek a magyar fül igényeihez, azaz nemzeti zenénkhez kell alkalmaz
kodnia ; hogy Jadassohn kötete nem (alkalmazkodik a némethez, azt a 
németek csak hibáztathatják.

Mit szólnának tanáraink olyan verstanhoz, a melynek összes pél
dáit a szerző maga gyártaná ? hiszen nem volna az rossz könyv ; de a 
jónak ellensége a jobb. Ugyanezért nem tartom ideálisnak Jadassohn 
igen jó könyvét : a helyett, hogy ismert («közismert»), klasszikus zene
művek részleteit használná fel példákul, maga állít össze paradigmákat. 
Pedig e nélkül kikerülhette volna pl. a 190. sz. példa sántítását, vagy a 
69. után ,a 70. példa idegen voltát, mikor az olvasó azt várná, hogy a 
69-ediknek dallamát másnemű kisérőszólamokkal használja fel. Sőt a 
mikor egymás mellett mutatja be a 20. példában a kis és a nagy tertia 
különbségét : czélszerűbb lett volna a tertiát mindig ugyanegy alaphang
ból számítania, a mihez szintén könnyen találhatott volna példákat a 
népdalban vagy a klasszikusoknál.

Jadassohnnak az az utasítása (25. 1.), hogy a zeneoktató — a ki e 
könyvet mindegyik u. n. «iskola» mellett használhatja — mindig rövid, 
metrikai és periodikus tekintetben rendezett, dallamos egészet használ
jon fel példa gyanánt : egyenes ujjmutatás a népdal felhasználására. 
0 maga tehát nem alkotta meg könyvét olyan tökéletesnek, a milyenné
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tudta volna tenni. A magyar zenei pædagogia czéljainak pedig mi zenei 
munkások mindannyian tartozunk olyan iskolákkal, azaz vezető köny
vekkel, a melyek a zenei hallást, az énektudást* és valamennyi hangszer 
játszását a magyar klasszikus népdalból kiindulva, a telhető legmagasabb 
fokig csupán nemzeti zenénkre támaszkodva, vezessék a tanulót a hala
dás lépcsőjén.

Ezt én olyan természetesnek és parancsoló szükségnek tartom, 
hogy meg sem birom magamnak magyarázni : miért hirdetem csakis 
én — még pedig évek óta eredménytelenül, azaz a nélkül, hogy akár a 
minden törekvések mentsvára : a kormány —, akár valamelyik kiadó 
felől azt hallanám, hogy rászánta magát ilyen, magyar stilban követke
zetesen végigvezetett zongora stb. iskola megiratására.

Legyen szabad ezt a gondolatot itt — a legméltóbb helyen — köz- 
vitatás tárgyává tennem.

K ereszty István.

PÆDAGOGIAI PROGRAMMÉETEKEZÉSEK.

Augusztin Imre, A nyelvtan tárgyalása a népiskolában. — Csik- 
somlyói r. kath. tanítóképző.

Bellosics Bálint, A tanító és a néprajz. — Bajai állami tanító
képző.

Benke Gyula, Adatok a gymnasium napi kérdéseihez, — Szarvasi 
ág. liitv. ev. főgymnasium. 31—42. 1.

Bodor István, A rimaszombati egyesült protestáns főgymnasium 
története. — Rimaszombati egy. prot. főgymnasium, 3—152. 1.

Boros Sándor, Iskoláink reformja és az internatusok. — Kolozs
vári unitárius főgymnasium, 10—19. .1.

Dalotti Ödön, Nagy férfiak. — Pozsonyi áll. fó'reáliskola 21—34. L
Döbrössy Alajos, Katholikus népoktatási állandó bizottság és ka- 

tholikus tanítói egyleteink. — Pécsi r. kath. püspöki tanítóképző.
Fludorovics Zsigmond, Gondolatok a jellemképzés köréből. — 

Lévai kath. főgymnasium, 1 3—47. 1.

* Egy ilyen könyvünk népiskolák számára már 10 év óta van. Ez 
Sztanká Béla «Daloskönyv»-e (Bpest, Franklin Társ.), mely három füzet
ben dolgozza föl az elemi népiskolai énektanítás anyagát. Kezdi rhythmi- 
kus mondókákon és úgy halad fokozatosan rendszeres tanmenetben, mely 
tisztán a magyar nép gyermekmondókáiból, gyermekjátékdalaiból s főkép 
régi népdalgyüjteményekből van összeválogatva. Szerk.
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Fölkér Gusztáv, A szülők és az iskola. ■— Bajai kath. főgymna
sium. 1—16. 1.

Fülep Imre, A kényeztetés. — Zalaegerszegi áll. főgymnasium
3—37. 1.

Gönczi Lajos, Kis Gergely és Kis József emlékezete. — Székely
udvarhelyi ev. ref. főgymnasium, 53—64. 1.

Héjjas Pál, Császári Lózsi Pál dr. csurgói első professor élete és 
jellemrajza. — Csurgói ev. ref. főgymnasium, III—LVI. 1.

Hekinger István, Testgyakorlás és előitélet. — Pécsi állami főreál
iskola, 15—20. 1.

Keményfi Kálmán, Az esztergomi tanitóképző megalakítása és 
rövid története. — Esztergomi r. kath. érseki tanítóképző.

Magasházy Antal, Tanítsuk az ifjúságot hinni és munkálkodni. — 
Keszthelyi kath. főgymnasium, 3—54. 1.

Mahler Miksa, A társadalmi nevelésről. — Erzsébetvárosi áll. fő
gymnasium, 18—41. 1.

Móczár József, Holmi a nevelésről. — Nagyszalontai községi al- 
gymnasium, 9—36. 1.

M. S., Néhány szó a család- és iskoláról. — Ujverbászi községi 
algymnasium, 3—8. 1.

Nagy Lajos, A protestáns iskolai dráma megalapítása. — Békési 
ev. ref. gymnasium, 8—22. 1.

Németh Ambms, A győri kir. tudomány-akadémia története. 
Győri kath. főgymnasium, 3—141. 1.

Pachinger Alajos, Ifjúságunk iskolai és házi nevelése. — Nagy- 
kanizsai kath. főgymnasium, 3—28. 1.

Pázár fíéla, A házi és iskolai nevelés. — Szegedi áll. főgymna- „ 
sium 11—20. 1.

Prónai Antal. Kalazantius iskolájának történetéből. — Budapesti
IV. kér. kath. főgymnasium, 3—40.1.

Rácz Soma, Család és iskola.—Zombori áli. főgymnasium, 8—22. 1.
Rencz János, Nemzeti kultúránk helyes felfogása és terjesztése az 

iskolában. — Pozsonyi kir. kath. főgymnasium, 1—6.1.
Révész Cyrill, Vallás a nevelésben. -— Kézdivásárhelyi katholikus 

gymnasium, 3—39. 1.
Roxa I'étcr, Despre jocurile de baietí. — Brassói gör. kel. román 

főgymnasium és alreáliskola, 1—22. 1.
Roxa Péter, Chestiunea locului de pefinat pentru scolari. —- Bras

sói gör. kel. román főgymnasium és alreáliskola, 23—26. 1.
Számord Ignácz, Megfelelnek-e a Fröbel-féle foglalkozások a 

magyar kisded kedélyének? — Esztergomi r. kath. érseki kisded
óvóképző.
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Szőke József', A szép a nevelésben. — Egri angolkisasszonyok ér
seki r. katli. fbb. leányiskolája és tanítóképzője.

Szűcs Lajos, Család és iskola. — Zentai közs. főgymnasium, 
14-24. 1.

Tones Gusztáv, Balitéletek a középiskolai élet körében. Sza
badkai közs. főgymnasium. 3—33. 1.

Vakarcs Kálmán, Az iskolai és a családi nevelés viszonya. 
Nagykikindai áll. főgymnasium, 3— 19. 1.

Varga Mátyás, A gyermekekről a szülőknek. Újvidéki kir. 
kath. főgymnasium, 3 —10. 1.

Veszély Ödön, A magyar nő. — Budapesti szt. Vincze nővérek 
Kanolder-iutézete.

Vigh Béla, Iskola és család. Szegedi áll. főreáliskola. 15—30. 1.
Werner Adolf, Az önmunkásságról. — Egri katli. főgymnasium 

20—43. 1.
Zaka Gyula, Házi nevelés és a gymnasium. — Nagybecskereki 

köze. főgymnasium, 3—18. 1.
Névtelen, Vallásos oktatás és nevelés. — Marosvásárhelyi kath. 

főgymnasium. 3-10.1.

VEGYESEK.

A miniszter a polgáriskolai reformról. Az Orsz. Polgáriskolai 
Egyesület a husvét utáni vasárnapra halasztotta választmányi ülését, 
hogy bevárja a helyreállított egészséggel visszatérő miniszter hazaérkeztél 
Az ülés után Lád Károly elnök küldöttség élén üdvözölte a minisztert, s 
egyúttal figyelmébe ajánlotta az egyesületnek a reform ügyében már 
régebben beadott emlékiratát. A miniszter válaszában kijelentette, hogy 
ambiczióját helyezi abba, hogy a reform sorsát dűlőre juttassa és dicső
ségének fogja számítani, ha az az ő minisztersége alatt lesz törvénynyé. 
Hogy a megvalósítás nem történhetik gyorsabb tempóban, azt megma
gyarázza, hogy a reform nagy tanügyi és társadalmi jelentőségénél 
fogva sok érdeket érint, a melyek megegyeztetése sok körültekintést, sok
nemű tárgyalást kíván ; a mellett pénzügyi nehézségek is vannak. A tár
gyalások folyamaiban vannak; a qualificatiók ügyében majdnem vala
mennyi minisztériummal, az önkénytesi jog kérdésében a közös hadügy
minisztériummal. A végleges szervezet felől ma még nem nyilatkozhatik, 
de terve az, hogy jóravaló iskolát csináljon, mely a középiskolai kérdés 
végleges rendezését is elősegítse ; azon lesz, hogy az iskola szín
vonala ne szállíttassék le, s hogy a tanári karok jogai se csorbíttassa-

Magyar Pit dagogia. IX. 5. -in
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пак.* A törvénytervezetet annak idején publikálni fogja, hogy alkalmat 
adjon a közvélemény megnyilatkozására.

Nagy megnyugvással értjük meg ezen miniszteri válaszból, hogy e 
nagy jelentőségű ügy hozzá méltó figyelemben és gondozásban részesül 
az arra első sorban illetékes helyen. Jól esik ezt konstatálnunk a költ
ségvetési tárgyaláson elhangzott, halogatásra értelmezhető nyilatkozat 
irtán. Adjon az isten egészséget a miniszternek, hogy a többiek közt ezt 
a nagy kezdeményezését is befejezéshez juttathassa.

— Egy főrend a nevelésről. A költségvetés egynapos főrendi
házi vitájából a Széchenyi Imre gróf beszéde keltett nagyobb föltünést 
és visszhangot a napi sajtóban. Különösen az a része, a melyben arról 
beszél, hogy jobb módú polgáraink, a kiknek fiaiból válhatnék dologhoz 
értő, intelligens, saját tőkével bíró, vállalkozni képes iparos, nem adják 
fiaikat iparos pályára, hanem többnyire a gymnasiumot és jogi egyete
met végeztetik velük s így hivatalnokká nevelik, a miből «az üzleti 
kenyérkeresetnek nincs haszna»; bár — a mint a fölszólaló elismerte —

* A válasznak ez a része vonatkozik a küldöttség vezetőjének azon 
kérésére, hogy a hat osztályú iskolában való tanításra képesített tanárok 
ezen szerzett joga ne csonldttassék meg az által, hogy azok jövőre majd 
csak a négy osztályú alsó tagozatban taníthassanak. El van ugyanis hiresz- 
telve, hogy valami efféle terveztetik. Hogy ki e hír gazdája, azt nem tudni, 
de tény, hogy jól volt terjesztve s minden hihetetlensége mellett is sok 
hívője akadt. Hogy az ilyen jogfosztás esete egy jogállamban ki van zárva, 
hogy nálunk sem volt még eset arra, hogy új qualificationalis föltételek 
megállapításával a már megszerzett jogok érintessenek (ott van az iskola
ügy köréből a régi — hat osztályú — reáliskolai tanárok esete, a tanítói 
nyugdíjtörvény meghozása előtt alkalmazott állami tanítók meghagyása az 
állami nyugdíjigényesek közt, stb.) mindez nem tudta az elhitetést meg
gátolni. Talán azt gondolták, hogy ha polgáriskolai tanárról van szó, akkor 
semmi sem lehetetlen, s talán épen erre a hiszékenységre előkészített han
gulatra spekuláltak a hír forgalomba hozói is. Milyen könnyen lehet aztán 
az így elkeserítettek hangulatát a polgáriskolai tanárképző ellen fordítani, 
a melynek nehéz munkával megszerzett diplomája, ime, mennyire érték
telen, könnyen devalválható portéka. Bezzeg, az egyetemi diplomát nem 
lehet ilyen egyszerűen kisemmizni, mert annak meg van a tekintélye. S az 
az érdekes, hogy a Közokt. Tanács javaslata, a melynek a kétféle képesí
tésre vonatkozó pontja ürügyet szolgáltatott erre a híresztelésre, de a mely 
erről a devalvatióról semmit sem tud, ez a javaslat mind a két fokához 
a képesítésnek ugyanazon képzőintézet által akar eljuttatni. Ez a körül
mény sem állította meg a hír terjedését és elhívásét. — Remélhető, hogy 
a reform megvalósulásáig kiesik a tervezetből a polgáriskola kettészakítása, 
mint annak legszerencsétlenebb javaslata ; azzal elesik a kétféle képesítés 
és tárgytalanná lesz a jogfosztásról szóló híresztelés is. Szerk.
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van elég olyan iskolánk, a hol iparossá vagy üzletemberré nevekedhetik 
a fiú. Ez a beszéd tehát sem iskolarendszerünket általában, sem az egyes 
iskolák tanítási rendszerét különösen, nem teszi kritika tárgyává, hanem 
kritizált egy társadalmi szokást, még pedig különösen a társadalom 
egyik osztályának azt a — fölszólaló szerint rossz szokását, hogy fiait 
nem abban az iskolában és arra a pályára nevelteti, a melyiken — ugyan
csak a fölszólaló véleménye szerint magának is, a köznek is nagyobb 
hasznára volna. — Ámde a fölszólalás hirlapi commentatorai tovább men
tek s fölhasználták az alkalmat, hogy iskolai rendszerünkön, főleg pedig 
a gymnasiumon üssenek egyet. Bossz néven veszik a gymnasiumtól, hogy 
miért tanít és nevel gymnasialis szellemben. Talán csak nem várják tőle, 
hogy iparossá nevelje, vagy annak irányítsa tanítványait ; vagy pedig ne 
csak jogásznak, hanem iparosnak is ; markoljon sokat és fogjon keveset?! 
Nem ez volt az értelme a Széchenyi gróf felszólalásának. О nem mondta 
azt, hogy a gymnasium s utána a jogi fakultás rosszul neveli jogászszá 
az ifjút, sem azt, hogy fölöslegesek a jogászok s velük a gymnasiumok, 
sem azt, hogy a gymnasium feladata volna ama jobb módú polgárfiúkat 
az iparos pályára terelni, hanem ajánlotta a jobb módú polgároknak, 
hogy fiaikat az iparos pályákra tereljék s azért ne a gymnasiumba, hanem 
az arra vezető iskolákba adják őket. Ez tisztán társadalmi kérdés, a mely 
az iskolát, mint iskolát nem érinti. A mi feladatunk marad, a mi volt: a 
reánk bízottakat értelmes, becsületes emberekké nevelni, alkalmazkod
ván egyúttal iskolánk különleges czéljához. Tehát a gymnasiumi tanár a 
gymnasialis czélhoz, nem pedig az iparossá neveléshez. Hogy kiket bíz
nak ránk, az a szülők dolga és joga; ha ebbe kotnyeleskedünk, a kéretlen 
tanácsadó sorsára juthatunk. Ha azután a műveltség terjedésével mind 
több gyermeket bíznak ránk s mind többet segítünk a műveltség minél 
magasabb fokára, úgy hogy a megnövekedett intelligentiából az úgyne
vezett diplomás pályák szükségleteinek fedezése után még fölösleg is 
marad (mert most egyáltalában nincs tulproductio), akkor ez a fölösleg 
majd ráterelődik az üzletre is, mert hajtani fogja a kényszer. Akkor meg
teszik azt, a mit kénytelenség nélkül semmiféle szép szóra meg nem fognak 
tenni. S ha ez az állapot beáll, akkor bizonyosan ama jobb módú polgárok 
gyermekei fognak első sorban az üzleti pályákra terelődni, a melyen 
tőkéjük segítségével önálló existentiát teremthetnek maguknak. A mos
tani magyar intelligentia szegény ; X. tanár vagy У. biró a diplomája 
titán él ; az a nevelés, a mely ehhez juttatta, volt egyetlen apai öröksége, 
s ez az egyetlen örökség, a mit fiára hagyhat, mert tőkegyűjtésre a ma
gyarországi javadalmazások mellett nem is gondolhat. Már pedig tőke 
nélkül az iparos vagy kereskedő örök életében a mások segédmunkása 
marad. Minden tisztességes apának az a törekvése, hogy fiának legalább 
a magáéhoz hasonló existentiát biztosítson. Ettől a törekvésétől a neiu-

22*
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zetgazdák kedvéért le nem mond, tellát a nemzetgazdáknak kell ezen 
megváltozhatatlan szülői ösztönhöz alkalmazkodniok, ha nem akarják, 
hogy terveik a levegőre épüljenek. Azok, a kik megalkották a «Tanítók 
Házát» helyesebben szolgálták a nemzet érdekeit, mint a kik ki akarják 
verni a tanulókat a gymnasiumból. Műveltség, minél több, minél széle
sebb körű, minél magasabb fokú műveltség kell nekünk ; ez a legnagyobb 
nemzetgazdasági szükséglet, mely mind a többit magával tudja hozni.

Az iskola a színpadon. Egész tanintézetet visz a színpadra 
Max Dreyer négy felvonásos új drámája «Der Probekandidat», melyet 
egész télen nagy tetszéssel nézett a berlini Deutsches Theater közönsége. 
«Egy kisebb északnémet állam» (ha szülőhelyére gondolt a szerző : Han
nover) realgymnasiumának a felsőség kegyét leső igazgatója, alázatos, 
félénk, elkeseredett tanárai, korlátozott, de hatalmas gondnokai nem 
voltak újság a nézők előtt ; annál szokatlanabb az előttök folyó tanári 
gyűlés, iskolai ünnepély és tanítás. Újság volt az egyszerű mese keretében 
a kezdő fiatal tanár helyzete s általában az a nagy nyíltság, melylyel a 
szerző az iskolai életet feltárta. A tárgyáért, tanítványaiért, a tanításért 
lelkesedő próbajelölt («id. hely. tanár»?) már a megszokott keveset dol
gozással nem törődő buzgóságával ellenségeket szerzett magának, mikor 
minden jó lélek rémületére az előírt anyag helyett saját véleményét 
mondja el tanítványainak a legfelsőbb osztályban : a Darwin-elméletét is 
ismerteti. A pappal összebeszélt igazgató tudtára adja, hogy vagy vissza
vonja a mit mondott s tanítványai előtt megbélyegzi saját nézetét, vagy 
elveszíti állását s más pályát kell választania. Az ifjúra nézve ez eljegy
zésének felbomlását s édes anyja nyomorba jutását is jelenti. Ezért szavai 
megmásítását megígéri, de tanítványai szemébe nézve hazudni nem tud. 
Elcsapják. — Mint darab is kiváló, itt azonban azért említjük, mert a 
mai észak-német iskolakormányzást mutatja be s rendkívül érdekes képet 
tárva elénk, némely alakjában igazán typust rajzol. Az egészet hajlandók 
lehetünk mindenik téren jellemzőnek s az egyéniség érvényesülése mel
lett, a felsőség elnyomó hatalma ellen való nemes izgatásnak tekinteni, 
bár sokan egyszerű támadást véltek benne az iskolák hatóságai ellen. 
Irányzatosság bizonyára van benne, de hát baj-e ez ? Van a szerzőnek 
igen finom pædagogiai érzéke (jóllehet épen a Darwin példáúl említése 
ennek hiányos voltát is mutatja) s e szempontból különösen becsesek a 
szegény «Probekandidat» mondásai. Hogy pedig igazság is van benne, 
azt a közhangulaton kivül Paulsen berlini egy. tanár szavával lehet bizo
nyítani, ki a most múlt téli félév egyik utolsó előadásán azt mondta e 
darabról megemlékezve : « A kezdőnek nem lehet nevelői bölcsesége s ha 
téved, az elöljárónak kell jóindulattal útba igazítnia. Nem úgy, a mint a 
«Probekandidat» igazgatója teszi. Pedig abban a darabban van igazság; 
meg kell vallani, hogy a mai igazgatásban határozottan van olyan irány,
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mely az egyestől teljes alávetést kíván s nem az iskola egészséges szelle
mét ápolja, hanem a bürokratikus schematismust növeli. Ezért igaz, a 
mit Dreyer írt. »

Drezdából indúlt s diadalúton jutott a berlini királyi színházba 
Otto Ernst (0. E. Schmidt hamburgi tanító) új darabja : Jugend von 
heute. Eitkán lehet színházból a szerzővel és ennek a darabban nyilat
kozó leikével oly megelégedetten távozni, mint ha e pályatárs munkáját 
nézzük végig. Voltakópen vád az egész az iskola ellen, hogy az ifjak 
innen megállapodott világnézet nélkül jutnak az egyetemi szabadságba s 
ott azért rossz útra tévednek. Hitünk szerint az iskolának nem fel
adata, hogy határozott életnézetet állapítson meg mindenik növendéke 
számára, hanem hogy ilyennek megszerzésére igenis képessé tegye. 
A «.Tugend von heute» hőse nagy küzdelem Arán ezt el is éri s így a vád 
magától dől meg. — Egy «obersecundaner» is szerepel benne; épen a 
gyerekkorból való kilépés zűrzavarában látjuk s szerencsés megváltozásá
nak örülhetünk. Rosszúl nevezi az író komédiának a munkáját, mert 
nagyon komoly magva van s drámai jelenetei uralkodnak, drámaivá teszi 
a mindkét fiókért aggódó szülők siralma.

E két színdarab s a velők járó folytonos nagy tetszés az iskola 
ügyei iránt való élénk érdeklődést mutatja, a dráma-írás és a társadalom 
alakulása tekintetében meg biztató jelenség. Mindkettő igen ajánlható a 
mondott okokból, különösen a «Jugend von heute» lefordítása is kívá
natos volna. A szegény ifjúsági előadások is sokat nyernének vele.

Imre S.
— Női kereskedelmi tanfolyamok. Ilyen tanfolyam több fővárosi 

polgári leányiskola mellett áll fenn. A hatóság az igazgatókra bízta őket, 
a kik magánvállalatként a tandíjakból tartották fenn a tanfolyamokat. 
Most a közoktatási miniszter leírt a tanácshoz, hogy jövőre ilyen tan
folyamokat csak úgy engedélyez, ha a főváros maga tartja fenn s a taní
tókat is ő alkalmazza ; a meglevő tanfolyamok engedélyét visszavonja s 
az új engedélyezéseket ezután a közoktatási és kereskedelmi miniszterek 
együtt adják meg. — Tudtunkkal ezen tanfolyamok nem adnak semmi 
országos qualificatiót tanítványaiknak, azokat magánvállalkozók szokták 
alkalmazni, azért nem értjük egészen, hogy miért ne képezhetné őket a 
magánvállalat? A míg a kereső és kínáló meg vannak elégedve egymás
sal, addig fölösleges az államnak beleavatkozni a dologba.

Tüntetés a középiskolai reform mellett. Ezen czím alatt 
hoz a Középisk. Közi. értesítést egy németországi mozgalomról, a mely
nek czélja : lehetőleg sok aláírást gyűjteni azon indítványokra, hogy 
mindenféle középiskola ugyanazon jogosítványt adja, és, hogy a közép
iskolák három alsó osztálya egységesíttessék. A felhívás a következő 
egyesületek nevében adatott ki : Verein deutscher Ingenieure, Allgem.
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deutscher Bealschulmännerverein, Verein zur Förderung des lateinlosen 
höheren Schulwesens, Verein zur Schulreform. — Ezek az egyesületek 
olyan jól vannak összeválogatva, hogy előre is biztos lehet mindenki a 
hozandó határozatok irányáról és egyhangúságáról, valamint arról is, 
hogy ama határozatok nem a német középiskolai pædagogusok több
ségének a véleményét fogják kifejezni. A mi hazai egységesítőink kedviért 
megjegyezzük, hogy még ez a különlegesen összeválogatott német tár
saság is csak az alsó harmadát szeretné egységesíteni a középiskoláknak, 
még pedig csak a középiskoláknak (gymnasium, realgymn., főreál) s nem 
akarja ebbe belevonni a polgáriskolaféléket is.

— Tanárok mellékfoglalkozása. Az áprilisi füzetben ismertetve 
volt az a méltányos javaslat, a melyet a főváros közoktatási bizottsága 
terjesztett a tanács elé a tanítók és tanárok mellékfoglalkozása tárgyában 
A tanács már meghozta határozatát, a melylyel fenntartotta régibb, szi
gorú álláspontját s eltiltja a tanítókat és tanárokat a pénzintézeti foglal
kozásoktól és az orvosi gyakorlattól ; egyúttal fölhívta azokat, a kiknek 
ilyen, most eltiltott foglalkozásuk van, hogy vagy tanítói állásukról vagy 
mellékfoglalkozásukról mondjanak le. Ez egy kis túlzásnak tűnik föl. 
A mikor a tanárokat szigorúbban tiltják a mellékfoglalkozásoktól, mint 
a többi tisztviselőt, talán az a gondolat vezette őket, hogy a tanárok 
javadalmazását kedvezőbbnek tartják, mint a többiét, a mi pedig nem 
úgy van. Bár úgy lenne. Mert az igaz, hogy a tanárnak kényesebbnek 
kell lennie a mellékfoglalkozások megválasztásában, mint a legtöbb más 
tisztviselőnek. Nemcsak a foglalkozás tisztességes voltára kell tekintettel 
lennie, hanem arra is kell ügyelnie, hogy olyan foglalkozást, mely a kö
zönséggel esetleg ridegebb, durvább érintkezését vonhatja maga után, ne 
vállaljon. Ilyen lehet egy pénzintézeti állás. De hát tegyék akkor olyan 
helyzetbe, hogy módjában legyen kényeskedni a mellékfoglalkozások 
megválasztásában. Hanem rájuk parancsolni, hogy légy kényes, ha kop
lalsz is, nem áll jól azok részéről, a kik sem nem kényesek, sem nem kop
lalnak. — Az orvosi gyakorlat ellen ebből a szempontból nem emelhető 
kifogás, itt az a baj, hogy a tanítói állás és az orvosi gyakorlat, mind
kettő megkívánja a maga emberét ; bár, hogy nem épen lehetetlen a kettő
nek egy személyben eleget tenni, mutatja az orvoskari egyetemi tanárok 
példája. Helyeselni lehetett a bizottsági javaslatot, mely a jövőre útját 
akarta vágni az ilyen esetek szaporodásának, de túlzásba megy a tanács, 
a midőn azt a 2—3 embert, a ki nagy fáradsággal már megszerezte az 
orvosi diplomát, egyszerűen eltiltja ennek értékesítésétől. Hogy ezek az 
orvosi gyakorlat mellett tanítási munkájúknak is kellően megfeleljenek, 
azt van módja ellenőrizni a hatóságnak.

- Az osztatlan népiskola tantervével foglalkozott két tekinté
lyes testület; az egyik az Állami Tanítók Orsz. Egyesülete, mely apr.
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íl-diki közgyűlésén az előadónak a külön tanterv melletti indítványát 
fogadta ol csekély szavazattöbbséggel (30 szavazat 27 ellen) ; a másik a 
Tanítók Országon Bizottságának igazgató tanácsa, mely 10 szóval 3 ellen 
az egységes tanterv mellett foglalt állást. A kérdés körül folyó viták
ban nem láttunk kellően kiemelve egy szempontot, a melynek pedig első
rendű jelentősége van. Arról sok szó esett, hogy egy tanító taníthat-e 
annyit, mint hal ; de azt kevesebbet fejtegették, hogy az osztatlan iskola 
tanítványa tanulhat-e annyit, mint az osztotté ? Pedig a tanítványért 
van az iskola. Az utóbbi kérdésre pedig egyszerű a felelet : a győrinek 
fejének a (i—12 éves kor között megvan egy átlagos befogadó képes
sége, a moly független attól, hogy osztott vagy osztatlan iskolába jár-e. 
Ez a szempont igazolja azon tapasztalati argumentumot, a mit több 
olyan tanító hozott föl, a ki mindkét féle iskolában tanított, hogy az 

„osztatlan iskolában elért eredményei nem állanak hátrább az osztott 
iskolabelieknél.

A kisdednevelök közgyűlése és Pósa-ünnepe. A Kisded
nevelők Orsz. Egyesülete a húsvéti ünnepek alatt tartotta közgyűlését 
Szegeden, a mely alkalommal Pósa Lajos tiszteletére is ünnepet rende
zett. A Hagara Viktor főispán elnöklete alatt tartott közgyűlésen a köz- 
oktatásügyi minisztert Kállay Albert főispán képviselte. Közel 300 kisded
óvó és igen nagy számú érdeklődő vendég vett részt. Fölolvasások : 
Molnár Mária «Pósa Lajos méltatása»; Nemecskay István «A kisdedóvó
intézet, mint egybekapcsolója a népiskolának a családdal»; K. Beleznay 
Szeréna «Hogyan védekezik a kisdedóvó-intézet a ragadós betegségek 
ellen?»; Halvax János «A 3—6 éves kisded testi fejlődésének megfigye
lése pædagogiai szempontból». — A közgyűlés napjának délutánján tar
tották a Pósa-ünnepet érdekes és gazdag programmal; óvodai játékok, 
foglalkozások, fölváltva Pósa verseinek szavalásával, Pósa megzenésített 
gyermekdalainak előadásával jöttek egymásután ; végül Pósa mesélt 
a kisdedeknek. A jelenvoltak feledhetetlen hatásúnak mondják az ün
nepélyt.

Közgyűlések. Az előbbi közleményekben említett közgyűlések 
tárgyai közül felemlítjük még, hogy az állami tanítók elfogadták Józsa 
Dánielnek az állami tanítók helyzetének rendezéséről szóló emlékiratát, 
melyben nevezetes kívánság, hogy a tanítói állás köztisztviselői állás
nak tekintessék s annak megfelelően az áll. tanítók is osztassanak be a 
tisztviselői fizetésosztályokba. Bár a tanárokat is kivennék !

A többi országos iskolai egyesület közül a Tanítóképző Tanárok 
Egyesülete pünkösdkor Kolozsvárit fogja tartani közgyűlését; a Keresk. 
isk. Tanárok Egyesülete szintén pünkösdkor Szegeden ; a Középiskolai 
Tanáregyesület a nagy vacatio elején Temesvárit, mely alkalommal hazai 
készítésű iskolai eszközökből kiállítást is rendeznek.

3 4 3
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BEKÜLDÖTT KÖNYVEK.

B á n  A la d á r ,  Állítat szárnyain. Himnuszok és egyéb vallásos költe
mények. Akantisz Viktor rajzaival. Budapest, 1900, Szent-István-Társulat. 
191 lap.

E m b e r  K á ro ly , Emlókkönyvecske a kér. Magyarország kilenczszáza- 
dos évfordulójára. Katii, iskolák növendékei számára. Budapest, 1900, Szent- 
István-Társulat. 48 1. Ára 20 f.

H u b e r  L ip v t ,  Az Ur Jézus szülőföldjén. Paur Géza 38 rajzával. Buda
pest, 1900, Szent-István-Társulat. 191 1.

K e m é n y  F e r e n c z , A béke-problema megoldásának egyik módja. Buda
pest, 1900, Lampel K. 85 1. Ára 1 kor. 50 f.

M a g y a r  k ö n y v tá r ,  szerkeszti Badó Antal, Budapest, Lampel 11. 
(Wodianer F. és fiai). Egy füzet ára 30 fii.

164. R u d y a r d ,  K ip lin g , Indiai történetek. Ford. M a rq u is  G é za  dr.
80 lap.

165. M a jth é n y i  F ló r a ,  Spanyolországi képek. 64 1.
166. V erse g h y  F e r e n c z  válogatott lirai költeményei. Bevezetéssel és 

jegyzetekkel ellátta M a d a rá s z  F ló r ig . 64 1.
167. P lu ta rc h o s , Coriolanus, fordította K a c sk o v ics  K á lm á n  dr. 44. 1.
168. J ó k a i M ór, A gazdag szegények. Vígjáték. 80 1.
M á r k i  S á n d o r  dr., Földrajz gymnasiumok és reáliskolák használa

tára, az 1899. évi miniszteri tanterv nyomán. Budapest, 1900, Franklin.
1. füzet, az első oszt. számára : M a g y a r o r s z á g  F ö ld r a jz a , 84 képpel 

és 14 színes térképpel; 4-ik kiadás. 126 1. Ára kötve 2 kor.
II. füzet, a II. és III. osztály számára: A  f ö ld  öt része , 246 képpel 

és 29 színes térképpel; 3-dik kiadás. 313 1. Ára kötve 3 kor. 20 f.
N e m é n y i  I m r e  dr., Szemelvények Apáczai Csere János psedagogiai 

müveiből. Budapest, 1900. Singer és Wolfner. 92 1., 24 lap Bevezetéssel.
P ecz V ilm o s  dr., Ókori lexikon.
2. füzet. Agesander—Amynander, 65— 128 1.
3. füzet. Amyntas—Aquincum, 129— 192 lap ; egy rajz melléklet és 

30 szövegközi rajz. Bpest, 1900, Franklin-Társulat. Ára egy füzetnek I kor.
K e m p f  J ó zse f, Latin-magyar szótár. Budapest, 1900, Singer és Wolf

ner. 286 lap.
V a llá s- és k ö z o k ta tá s ü g y i  m in i s z t é r iu m ,  L’enseignement en Hon

grie. Magyarország közoktatásügyének a párisi kiállítás számára készült 
ismertetése. Budapest, 1900, Hornyánszky V. nyomdája.
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VI. Összefoglalás ; a reform végrehajtása.

Fejtegetéseim összefoglalásáúl arra az eredményre jutok, 
hogy a Csengery állal tervezeti, az 1868. évi XXXVII I .  t.-cz.-ben 
körülirt, tehát ma is törvényes alakja a polgáriskolának az az 
iskolaalak, a melyre közoktatásunk organizmusának szüksége van.

Ha ezt elfogadjuk, akkor meg van határolva a terület, a 
melyen a reformnak mozognia kell.

Nem valamely új iskolafajta kitalálásán és szervezésén kell a 
fejét törnie, hanem a már 1868 óta törvényesen fennálló magyar 
polgáriskolának ezen három évtized alatt jól megismert szervezeti 
hibáit és hiányait kell kiigazítania.

Ezen hibáknak egy része már kezdettől fogva megvolt. 
Onnan eredt, hogy a polgáriskola nem volt eredetileg beleter
vezve a Népokt. Törvénybe, hanem csak utólagosan, — a mikor 
az már mint kész tervezet bizottsági tárgyalás alatt állott, — 
iktattatott be a Csengery javaslatára, még pedig egy külön 
pont (C) alakjában. Ez a pont külön megállapítja a polgáriskola 
tanulmányi szervezetét, de az iskola többi viszonylataira egy
szerűen kiterjesztettek azok az intézkedések, a melyeket a törvény- 
tervezet a «népoktatásiintézetekre» általában megállapított, holott 
a tervező meg nem tudott róla, hogy a népoktatási intézetek között 
a polgáriskola is ott fog lenni. A polgáriskola így nem az ő orgá
numához szabott organismussal láttatott el ; nevezetesen összes 
rendtartási viszonyaira — ezen fogalmat legszélesebb körű értelmé
ben véve — a népiskolákra szabott rendtartási intézkedések alkal
maztattak.

A végrehajtás a maga egyoldalii irányzatával még súlyos- 
bitotta ezt a hibát. Dogmájává tette a «népoktatási jelleg»-et, a

23Magyar Pædagogia. IX. 6. 7.
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melyen megtört minden olyan törekvés, mely a fölmerült tapasz
talatok alapján a polgáriskola sajátlagos természetéhez hozzá
simuló intézkedéseket sürgetett. Egyes esetekben a kényszerű 
szükség ereje nagyobb volt, mint a dogmáé, s a gyakorlatban 
létrehozta pl. a polgáriskolai igazgatókat, a polgáriskolai tanár
képzést stb., de a dogma ereje ilyenkor is érvényesült annyiban, 
hogy ezen gyakorlatban évtizedek óta fennálló intézmények for
mailag máig sincsenek elismerve.

A reform egyik teendője tehát az, hogy ezen viszonylatokat, 
melyeknek nevezetesebbjei : az igazgatás, a felügyelet, a tanár
képzés és -képesítés, a polgáriskola szükségleteinek megfelelően 
rendezze, a mint ezt a Közokt. Tanács javaslata is ajánlja. Hogy a 
polgáriskola sajátlagos szükségletei ezen rendezésben szabadon 
érvényesülhessenek, el kell ejteni a «népoktatási jelleg» dogmáját, 
de ugyanakkor őrizkedni kell, nehogy egy másik dogma uralmi 
körébekerüljünk. Ilyen volna a «középiskolai jelleg» erőltetése, 
mely épen úgy gátolná, mint ama másik, hogy a polgáriskolát a 
maga mivoltában tisztán lássuk. Fejtegetéseimben igyekeztem ki
mutatni, hogy a polgáriskola és a középiskola egymástól jól meg- 
külömböztethető intézmények.

Egy másik hiánya a polgáriskolának nem a szervezet hibája, 
s nem is eredeti hiba, hanem lassanként keletkezett, de azután 
fokról-fokra akkorára nőtt, hogy ma már a polgáriskola főhibájává 
nőtte ki magát. Ez a qualificatiók hiánya.

Állami életünk rendezése 67 óta olyan irányzatot vett, hogy 
lassanként minden állást, a kisiparostól és a házalótól a kúriai 
elnökig, megszabott qualificatiókkal bástyázott körül. Ezek túl
nyomókig iskolai qualificatiók. A melyik iskola föl van ruházva 
ilyen jogokkal, az be van illesztve állami életünk rendjébe ; a 
melyik nincs, az ki van belőle közösítve. Pædagogiai szempontból 
közömbös lehet, hogy vannak-e vagy sem ilyen jogai az iskolának; 
ezekkel vagy ezek nélkül egyformán jól megfelelhet tanulmányi 
czéljainak. De viszonyaink alakulásánál fogva ez a mellékes szem
pont a reformnak főjelentőségű kérdésévé vált; ez iktathatja vissza 
a kiközösített polgáriskolát közéletünk tényezői közé, a mi nélkül 
nem juthat hozzá, hogy hatását kifejthesse. A polgáriskolának, 
mint iskolának, nem hiánya a qualifikáló jogok hiánya, de mint 
állami és társadalmi intézménynek lényeges hiánya.

A reform második teendője tehát az, hogy a polgáriskolát
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föli'uházza qualifikáló jogokkal, a mint ezt a Közokt. Tanács 
javaslata is ajánlja.

Ebben a két pontban be is van fejezve a magyar polgáriskola 
megállapított hiányainak fölsorolása. Ha be van fejezve, akkor az 
a további logikus következtetés, hogy a törvénykönyv polgáriskolá
jának ezt a két hiányát kell kiigazítani, s akkor be van fejezve a 
reform. Ismeretes azonban, hogy a reformnak mintegy jelszava 
lett a «hétosztályú polgáriskola», pedig a törvénykönyv polgár
iskolája hatosztályú. Hiányos volna ez a fejtegetés, ha számon 
nem vennők, hogy miképen került bele az osztályszaporítás kívá
nalma a polgáriskolai reform kérdésébe?

Itt engedelmet kell kérnem, hogy e tárgyilagosnak szánt fej
tegetések sorába egyéni reminiscentiát is keverek belé. A Közokt. 
Tanácsnak abban a szakbizottságában, mely a polgáriskolai reform 
kérdését tárgyalta, az osztályszaporítással szemben különvéleményt 
adtam be, melynek alapgondolatát itt közlöm.

A különvélemény úgy fogta föl a dolgot, hogy a fentebb 
körülirt két hiány kiigazításával a reform be van fejezve, tovább 
menni fölösleges volna s a végrehajtást nehezítené. A qualifikáló 
jogokkal fölruházott, általános képzést adó hatosztályú polgár- 
iskolával kapcsolatban a kereskedelmi iskolák kérdését úgy látta 
megoldhatónak, hogy azok túlnyomó része, a melyek csak a quali- 
ficatiók kedvéért alakultak polgáriskolából kereskedelmivé, vissza
alakulnának polgáriskolákká; a megmaradó nehány kereskedelmi 
iskola (főleg a társulatiak) pedig a tiszta szakoktatási rendszerre 
térve át, tanítványait a teljes hatosztályú polgáriskolából venné ; 
ugyanezt tennék a hasonló fokú többi szakiskolák is, közöttük az 
akkor már tervbe vett közigazgatási tanfolyam. Azonban azt is 
kifejezte a különvélemény, hogy ha a qualificatiók a hatosztályú 
polgáriskolának nem volnának megszerezhetők, akkor — ennek a 
kedvéért — elfogadja az osztályszaporítást is, mert a ki akarja a 
polgáriskolai reformot, annak mindenesetre akarnia kell a qualifi
káló jogokat is, ezek hiánya kiközösítvén a polgáriskolát.

A kik a hét osztály mellett foglaltak állást, azok már előre 
úgy voltak meggyőződve, hogy a kereskedelmi érettséginek most 
megadva levő jogok nem lesznek megszerezhetők a hatosztályú 
polgáriskolának, ellenben a hétosztályúnak igen. Ez volt a döntő 
oka az osztály szaporítás kívánásának. A fejlemények igazat adtak 
nekik, a mennyiben a qualificatiók megadása a közoktatás vezetőin

23*
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kivül álló tényezőktől is függvén, ezek még a hétosztályú polgár
iskolával szemben is nehézségeket támasztottak, a melyek talán 
még most sincsenek teljesen eloszlatva s késleltetik a reform életbe
lépését.

Ez a helyzet, a mennyiben megköveteli az osztály szaporítást, 
megszünteti a reform akarói között a különvéleményt.

Megmarad tehát a reform teendőinek összefoglalásaként azon 
két hiány kiigazítása, de hozzáteendő, hogy a második hiány — a 
qualificatiók hiánya — orvosolhatása végett szükségessé vált a 
polgáriskolának a hetedik osztálylyal való megpótlása.

Az a kérdés merül itt föl, hogy vájjon a hetedik osztály tisz
tán úgy tekinthető-é, mint a qualificatiókért hozott áldozat?

Közműveltségünk szempontjából az a körülmény, hogy a 
polgáriskolától művelt nemzedékek egy évvel hosszabb s ennek 
megfelelően magasabb színvonalú iskolázásban fognak részesülni, 
csakis az előnyök rovatába irható. Az is kérdésbe tehető, hogy váj
jon annak a társadalmi rétegnek, a melynek művelésére Csengery 
az ö hatosztályú iskoláját állította, az azóta eltelt három évtized 
óta nem növekedtek-é a műveltségi szükségei annyira, a mely 
maga is indokolttá tegye ezen osztályszaporítást? Felelni ugyan 
nehezen lehetne rá, de a kérdés maga jogosult.

Maga a polgáriskola és annak a közoktatás organismusában 
elfoglalt helyzete mássá lesz-é ezen osztályszaporítás folytán ? Ha 
a Közokt. Tanácsnak nem a kéttagozatos, a kereskedelmi iskolákat 
utánzó szervezeti javaslatát nézzük, hanem a mindenesetre részle
tezőbb és határozottabb képet adó tantervjavaslata után indulunk,- 
akkor nemmel kell felelnünk e kérdésre. Ezen tanterv megfelel a 
törvénykönyvbeli polgáriskola szellemének : általános képzést adó 
iskolát mutat, mely a szakszerű irányzatot kizárja, de gyakorlati 
irányt követ, otyan értelemben, a mint a középiskolával való össze
hasonlításban volt fejtegetve,* s a mit úgy foglaltunk össze, hogy 
a közéleti ismereteknek olyan ágait is bevonja az általános képzés 
körébe, a melyek a középiskola tanulmányi rendszeréből hiányzanak.

Ez a szempont, továbbá a tulajdonképeni középiskolai czél 
kizárása tisztázván a polgáriskola helyzetét a középiskolákkal 
szemben, hátra van még a helyzet tisztázása a szakoktatással 
szemben.

Magyar Pæd. 1900. 306—312. 1.
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Mint általánosan képző iskolának, ezekkel szemben, csak 
előkészítő szerepe lehet. Mint jelentékenyebb ágazatai az olyan 
fokú szakoktatásnak, a melyekhez előkészítő műveltségül a teljes 
polgáriskolai műveltség mutatkozik szükségesnek és egyúttal ele
gendőnek, számításba jönnek a kereskedelmi és a közigazgatási 
ágazatok. Érthető volt a különvéleménynek az az aggodalma, hogy 
a mikor most a kereskedelmi iskola a hetedik (4+3) osztályig ter
jedő kursusával nemcsak az új polgáriskolának követelt összes quali- 
ficatiókat megadja, hanem azon felül állítólag még kereskedelmi 
szakképzést is ad, hogy akkor nem fog-é túlzásnak tekintetni egy 
olyan követelmény, hogy a kereskedelmi szakképzés még csak az
után következzék, miután a tanuló egy ugyancsak hétosztályú 
iskolát elvégzett. Könnyebbnek és egyszerűbbnek látszott az át
menet, ha csupán hatosztályú iskola előzte volna meg a tisztán 
szakirányú kereskedelmi iskolát. A közigazgatási ágazattal szemben 
szintén a követelmények emelése gyanánt tűnik föl a hetedik osz
tály, miután eddig a hat is elég volt.

Az időközi fejlemények eloszlatták az ilyen természetű aggo
dalmakat. Azóta megismertük a kereskedelmi szakoktatás meg
oldására hivatott kereskedelmi akadémia szervezetét és a köz- 
igazgatási tanfolyamról szóló törvényt. Egyik sem tartózkodik a 
fölvételre jogosító előkészület követelményeinek emelésétől, sőt az 
utóbbi képviselőházi tárgyalásánál komoly kísérlet történt arra 
nézve, hogy a középiskola bevégzése helyett az érettségi vizsgálat 
követeltessék meg.

Ezek szerint az itt szóba jöhető szakoktatás legjelentékenyebb 
ágazataival szemben a hétosztályú polgáriskola is meg fogja tar
tani azt a szerepet, a mely öt eredeti természeténél fogva, mint 
általános képzést adó iskolát megilleti, t. i. az előkészítés szerepét.

Tehát a polgáriskola — az osztályszaporítás daczára is — 
ugyanazon helyet fogja betölteni közoktatásunk organismusában, 
a melyre Csengery szervezete. Ez jól megszabott hely; csak akkor 
ferdülne el, ha a Közokt. Tanács szervezeti javaslatának kettős 
tagozata és szakszerű iránya el nem ejtetnék.

Az átmenetet az új állapotba, tehát a reform végrehajtását, 
az utóbb említett újabb fejlemények szintén megkönnyítik. A ke
reskedelmi szakképzés ‘feladatát átveszik az új kereskedelmi akadé
miák. Ezzel a mostani felső kereskedelmi iskolák közül még azok 
is, a melyek továbbra is megakarják ezt a nevet tartani, át fogják

I
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adni szaktárgyaik egy részét az akadémiáknak, mi által a bennük 
eddig is jelentékeny általános képzés túlnyomóvá lesz. Csak árnya
latokban és a névben fognak külömbözni a hétosztályn polgár
iskolától. Az államnak nincs oka, hogy e névszerinti külömbséget 
kultiválja ; régi polgáriskoláit megint visszaalakítja. Ezt annyival 
inkább teheti, mert a visszaalakítással az iskola jogokat nem 
veszít.* a kereskedelmi szakképzés pedig csorbát nem szenved ; 
eddig sem sok nyeresége volt a sok kereskedelmi iskolában.

A végrehajtás ilyen alakulása mellett el lehet mondani, hogy 
a szervezendő hétosztályú polgáriskolák jelentékeny része már
megvan. Ezekhez jönnének a még meglevő hatosztályú polgár
iskolákból fokozatos kiegészítéssel azok, a melyeknél létszámuk és 
helyzetüknél fogva a kiegészítés indokoltnak fog látszani. Nem 
hiszem, hogy 15—20-nál többre lehetne tenni ez utóbbiakat ; ez 
tehát ugyanannyi új osztály alakítását vonná maga után. A polgár
iskolák másik része, mintegy fele a fiúiskoláknak, maradna, mint 
eddig volt, négyosztályú.

*

Az osztályszaporításnak égjük következmenye, hogy új tan
tervet kell csinálni, a mihez megfelelő alapot ad a Közokt. Tanács 
tantervjavaslata. Bemélhető, hogy a szakszerű iránynyal nem 
kaczérkodó, tisztán körülirt czél vezetése mellett sikerülni fog egy 
egészséges tantervet csinálni, a mely nem fog legtöbb iskolánk 
30—35 heti órás tantervének túlzásaiban sínylődni.

Az о3ztályszaporitás, az igazgatás, felügyelet, tanárképzés és 
képesítés rendezése végett szükséges az 1868 : XXXVIII. t.-czikk 
C. pontját egy novellával helyettesíteni.

A közélettel és más iskolákkal szemben rendezendő viszony
latok egy-egy pótczikkelyt kívánnak a Minősítési Törvényhez, a 
közigazgatási tanfolyamról szóló törvényhez és az önkénytesi 
jogosítvány szabályozásához. És meg fogják kivánni a jövőre nézve 
mindig, hogy a kik az ilyen viszonylatokat rendezik, ne felejtkez
zenek el róla, hogy a magyar közoktatásügy organismusában egy 
polgáriskola is van.

Kovács J ános.

* Az egyes tanárok és igazgatók megszerzett jogaikat személyükre 
nézve, természetes, hogy el nem veszthetik.
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A MODERN NEVELÉS FE R D E SÉG E I*

Mélyen tisztelt Szakosztály !
Először is szíves elnézésüket kell kérnem, hogy a házi nevelés fer- 

deségei helyett a modern nevelés ferdeségeiről kívánok szólni, némileg 
módosítván ezzel az előkészítő bizottság megtisztelő felhívásában kijelölt 
tétel czímét és körét.

Ehhez egy kis igazolás.
En a meddő, elméleti fejtegetéseknek nem vagyok barátja ; a pae- 

dagogiát a leggyakorlatibb tudományágnak tekintem, melyben az elmé
letnek csak annyiban van jogosultsága és reális értéke, a mennyiben az 
a gyakorlatban alkalmazható és megvalósítható. Mert a nevelő a ténye
zőket, a melyekkel operálnia kell, nem válogathatja össze, nem módosít
hatja tetszése szerint, ellenkezőleg : neki az adott viszonyokkal kell 
számolnia, a körülötte levő kész, reális valóságokhoz kell alkalmazkodnia, 
melyeket megváltoztatnia nem áll hatalmában, bármily gyönyörű elmé
letekkel is. Ideális czéljától el nem térve, meg kell elégedni mégis az 
elérhetővel, az apró eredményekkel, bármily csekélyek legyenek is azok ; 
ha valahol a természeti életben : itt kell bevárni a fejlődés rendes me
netét, itt nem lehet azt siettetni ; ha valahol, itt van szükség az okos 
megalkuvásra s a bölcs engedéKenységre, ha az elvekhez való merev ra
gaszkodással czélt érni nem lehet, hanem igenis, koczkáztatni az elérhető 
apró eredményeket is.

Már most ezt a házi nevelés ferdeségeire alkalmazva : minthogy a 
törvény a szülők természetadta nevelői jogát mindenütt tiszteletben 
tartja s azt csak az esetben szorítja meg, hogyha azok azzal nyilvánvalólag 
visszaélnek s így a szülők nevelői eljárásába beleavatkozni feljogosítva 
nem vagyunk és csupán meddő bírálatot gyakorolhatunk, vagy tanács
adással szolgálhatunk, minthogy továbbá az ezer meg ezer szülő, a ki 
gyermekét fonákul neveli, ennek a kongresszusnak nem tagja, a neve
léssel elméletileg nem, csupán gyakorlatilag foglalkozik, ösztönét, családja 
hagyományait, társadalmi köre előítéleteit követve, melyekhez többnyire 
csökönyösen ragaszkodik, legfeljebb saját személyes tapasztalataiból me
rítve okulást : alig van rá remény, hogy a mi itteni, bármily alapos, 
mélyenjáró és tudományos fejtegetéseink a tényleges viszonyokon valami 
sokat jávítnának. A közvélemény, a társadalmi felfogás csak lassan ala
kítható át ; a család természeténél fogva csökönyös conservativ ; a társa
dalom természeténél fogva ragaszkodik előítéleteihez. Ezeket máról

A Gyermekvédő-kongresszuson tartott előadás.
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holnapra megváltoztatni nem lehet. Ezeket adott tényezó'kül kell ven
nünk, melyekkel az öntudatos nevelő — az iskola — számol. Az általános 
tankötelezettség korában a helyes nevelési eszmék megvalósítását nem a 
családtól kell követelni, mely azoknak befogadására az imént vázolt 
okoknál fogva nem alkalmas ; hanem az iskolától, melynek vezetői a ne
velés czéljával, eszközeivel s az alkalmazás módjával tisztában vannak.

Ezért nem vátasztom én itt külön a házi nevelést az iskolaitól ; a 
család s az iskola egymásra szakadatlan kölcsönhatással van ; egyiknek 
munkáját a másikétól elválasztani nem lehet ; az egyiknek káros hatását 
megérzi a másik is ; de a bajok orvoslása, mint öntudatosabban működő 
tényezőtől, sokkal biztosabban várható az iskolától. Oly bajokról szólni 
itt, melyeken segítenünk lehetetlen, merő idó'pazarlás volna. Ezen a téren 
annyi a teendőnk, hogy minden perezért, erőnknek minden parányi ré
széért kár, a mit nem positiv, gyümölcsöző munkára fordítunk. Az alsóbb 
néposztályoknál a szülők részéről, sajnos, nagyon is gyakran tapasztal
ható durvaságról s vadságról nem szólok, mert azzal e kongresszusnak 
jogi szakosztálya foglalkozik, mely a kiskorúak védelmére a törvény 
oltalmát is követeli ; a sebek bekötözése pedig az emberszeretet munká
saira vár. A mi feladatunk más. Szives engedelmükkel, én itt a modern 
nevelésnek csak némely oly kinövésére fogok reá mutatni, a melyen — 
megyőződésem szerint — okosan megválasztott eszközökkel s czéltuda- 
tosan megállapított és következetesen alkalmazott nevelői eljárással a 
mai viszonyok között is lehet segíteni. Ehhez kérem szives türelmüket.

*

Nevelésügyét minden kora saját képére fejleszti, a mi természetes ; 
mert a meglettek nevelik a gyermekeket és azt annak az elérésére akarják 
képessé tenni, mi a saját szemükben a legbecsesebb. Ez ma a pénz s az 
azzal járó hatalom ; e kettő megszerzésében csúcsosodik ki a modern 
ember törekvése ; ennek megszerzésére törekszik képessé tenni gyermekét 
is. Innen a stréberség a nevelésben. A hanyatló század rányomta bélyegét 
nevelésügyére is : a modern nevelés uralkodó vonása a materializmus. 
Hozományt akar a modern apa biztosítani leányának, kényelmes állást 
fiának ; anyagilag akarja gyermeke jövőjét biztosítani ; ebben merül ki 
munkaereje, szeretete; egyébbel alig gondol.

A vagyongyűjtés ösztöne mindenha megvolt a szülőkben ; az iva
dékról való gondoskodás ősi ösztöne az, mely ép úgy megvan a gubacs- 
darázsban, mint az emberben. De ilyen mértékben nem volt meg soha. 
Mintegy visszahatás ez az egy emberöltővel ezelőtt bezárult kor idealiz
musával szemben. Az eszményeinek, elveinek élt nemzedék a nagy 
gazdasági válságok rázkódásai után a kegyetlen rideg valóra ébredt, 
hogy elvesztette lába alól a földet és görcsös erőlködéssel igyekezett
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visszaszerezni azt, a mit a való élet követelményeiről megfeledkezve, el
veszített. Nálunk az utolsó két évtized sivár materializmusának az a 
genezise. Ehhez járult világszerte a hosszú békével együtt járó anyagi 
gyarapodás nyomán az általános elpuhulás, az élvezetekbe merülés. A ter
mészettudományok százada nagyon is megkönnyítette az életet. Az ember 
pénze révén úgyszólván fel van mentve minden erőfeszítéstől s dúskálhat 
a kényelmesen hozzáférhető élvezetben. Ez az anyagias irányzat jut ki
fejezésre a nevelésben is. Nem a lelketlen szülőkről szólok, kik saját 
élvezeteiket kergetvén, gyermekeikkel nem törődnek, azokat fizetett 
gondviselőkre bízzák s erkölcsi paizs nélkül teszik ki az élet kisérté
seinek ; sem azokról, kik egymással meghasonolván, átkos viszálykodá
saikkal megmérgezik gyermekeik lelkét is, melyet nem kártalanít azért a 
bőség s kényelem ; mindezek, habár, sajnos, nem épen ritka, de mégis 
kivételes, abnormis esetek. En a jó szülőkről akarok szólani, kik gyer
mekeiket szeretik, értük áldozni készek s boldogulásukat biztosítani 
akarják.

De illusztráljunk.
Gyermekei neveltetésére kétségkívül a polgári elem az, a mely 

aránylag a legtöbbet áldoz, törekvése az, hogy gyermekét magánál 
különbbé nevelje. Nos, mit látunk? Az a kereskedő, vagy iparos apa 
gyermekének piczi korától kezdve minden lehető kényelmet megszerezi 
iskoláztatja, taníttatja mindenre, idegen nyelvekre, zenére, tánczra ; 
járatja korcsolyázni, tennisszezni és egészen boldog bele, hogy az ő le
ánya milyen ügyesen forog társaságban ; milyen előkelő megjelenésű 
fiatal hölgy s míg ő élete párjával szerényen meghúzódik és napestig 
dolgozik, addig fia és leánya uraskodik és — az apai mesterséget meg
veti * s előkelő pajtásai előtt szégyenkezve hallgat a hentes-apáról, a 
fűszerárús mamáról s ha az ifjú már vakáczióra haza kerül, restelli a 
vevőket kiszolgálni s ha édes atyját a szél megüti, nem hajlandó az üz
letet folytatni, kész azt elkótya vetyélni ; ő maga inkább beül kishiva- 
talnoknak ; kész nyomorogni, inkább mintsem édes atyja becsületes 
keresetét folytatná ; a fűszeres kisasszony pedig kész az első tönkrement 
gavallérnak nyújtani kezét, noha tudja jól, hogy az nem őt magát, csu
pán a hozományt keresi s azután élnek divatos házaséletet : a férj club- 
bozik, az asszony mulat ; a gyermekek pedig csak úgy Isten nevében 
nőnek fel : czifra ruha, játék, nyalánkság, az van bőven, cselédség is, a

* E szerencsétlen irány miatt a mélyebbrelátók a tisztességes pol
gári elem pusztulásától félnek ; régi fővárosi vagyonos polgári családokban 
egyetlen generatio képes az ősök tisztességes munkájával gyűjtött vagyont 
elverni ; de az apai mesterséget folytatni a fiúk nem hajlandók. S ez így van 
.a vidéken is.
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mennyi kell ; csak épp szeretet nincs s az otthon éltető melege ; az öre
gekkel nem gondol senki ; rájuk csak olyankor van szükség, mikor a 
bolti contót fizetni kell ; máskülönben sutba teszik őket ; az előkelő isme
rősök nem is tudnak róluk. Milyenné fejlődik ily viszonyok közt a má
sodik generatio ? Szülőit nem szeretve, nagyszülőit nem tisztelve, sivár
lelkűnek, önzőnek nő fel, rabjául szeszélyeinek, majdan szenvedélyeinek ; 
megszokva a nagy igényeket; nem szokva meg a vágyain uralkodni tudást, 
a lemondást : ha sorscsapás éri, ellentálló ereje nincs, megszokott igényei
ről lemondani nem tud, nemesen megküzdeni az élettel nem bir 8 vagy 
eldobja azt magától, vagy a becsület árán szerzi meg a jólétet, a melyről 
lemondani nincs lelkiereje.

Némi változtatással ilyenforma az élete az előkelő fészekből kikerült 
modern embernek is. Vegyük a jobbik esetet, mikor a gavallér-apa, mikor 
az előkelő mama gyermeküket szeretik, minden jóval elhalmozzák, nem 
tagadnak meg tőle semmit ; az ő felfogásuk szerint gondosan nevelik : 
megtanítják a társadalmi formák közt szabadon, könnyen mozogni, ki
fejlesztik testét lelkét s gyönyörködnek sikereiben ; aztán útját elegyen
getik, nexust és protekcziót mozgósítnak érdekében és fényes házassággal 
biztosítják a család jövőjét. Az úrfi ? Az iskolában megszokja, hogy a 
papa kedvéért neki minden szabad ; otthon érzi, hogy a cselédség neki 
ki van szolgáltatva ; a jó mama maga küldi a lóversenyre, a jó papa maga 
vezeti be a kártyaművészet titkaiba ; szeme korán kinyílik ; mohón hab
zsolja az élet italát, melyet a szülői gyöngeség maga nyújt feléje s azt. 
időnek előtte fenékig ürítvén, még pelyhedző állal belecsömörlik az 
életbe s azontúl únottan, fásultan folytatja megszokott életmódját ; szü
lei kívánságára meg is nősül, de jól tudja, hogy a házasság csak a va- 
gyonrendezésnek legkényelmesebb módja ; kész elvenni még a gyó
gyíthatatlan beteget is, ha a milliós hozomány s a dús apanage bizto
sítva van.

Másik szomorú gyümölcse a materialisztikus nevelésnek a stré- 
berség ; mely a modern társadalomban egyre jobban elharapódzik s az 
embert kötelezettségei nemesebb felfogására képtelenné teszi. A gyer
mekbe piczi korától bele oltják a versenygés vágyát ; túltenni minden 
pajtásán ; az iskolában elibe kerülni mindenkinek ; tanulni, dolgozni 
keményen, de csak az egyesért ; megszerezni minden ösztöndíjat ; ki
módolni minden tanár lekötelezését ; azután hivatalba jutni ; ott vasszor
galommal dolgozni ; pártfogókat szerezni, emelkedni minden áron ; befo
lyásos barátokra szert tenni ; házassággal nexust szerezni ; eltűrni minden 
megaláztatást, mellőzést, megtagadni elveit az emelkedés kedvéért ; ime 
a mai stréber-nemzedék, az önzésnek és szivtelenségnek e megtestesü
lése, a melynek nincs érzéke embertársai nyomora, szenvedése s a társa
dalom iránt való nemesebb kötelességei iránt. Ezekből kerülnek ki aztán
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a közélet ezerepvivői. Ilyenek viszik bele a közéletbe a corruptiót ; mert 
hatalomért, czímért mindenre készek.

Aztán ott vannak azok a szerencsétlenek, kiket kis korukban bő
ségben neveltek, kényeztettek ; igényekre, élvezetekre kapattak, de a 
munkákra nem edzettek meg. Az úri hajlamokhoz úri módja nincs. Kis 
fizetéséből kell megélnie. A család szaporodik. Az adósság nő, mint a 
lavina. A váltó lejár. A hitel kimerült. A hitelező nem vár. A hivatalos 
pénz nála áll. A hitelező szorongat. Más szabadulást nem lát. Pár nap 
múlva visszateszi bizonynyal. Addignem veszik észre. És ...  segít magán. 
A többit tudjuk. Arad, Makó, Komárom ; aztán Amerika. A végállomás 
Illává, vagy a Duna feneke.

*

Azt kérdezik Önök ; mit tartozik ide mindez ? Nos, mélyen tisztelt 
Szakosztály, én a gyermeknevelést úgy fogom fel, mint előkészítést a 
későbbi életre, s a nevelés ferdeségeit a gyümölcsökből Ítélem meg a 
melyeket az később, a meglett korban terem.

Ha az erkölcsi sülyedés manapság mélyebb, mint valaha, ha a pa- 
namizmus világszerte megdöbbentő mértékben terjed : nem csupa ter
heltség, visszaütés ez, mint Lombrosóék mondják, hanem igenis nagy 
részben a nevelés hibája, a materialisztikus nevelés eredménye. Vessük 
egybe ezt a mai nevelést a régivel.

Hajdan a gyermeket szigorúan fogták, edzették, mértékletességre 
szoktatták, engedelmességre szorították ; beleoltották a vallásos érzéstr 
az isteni félelmet s a szülőtiszteletet, de az őszinteséget is. így fejlődtek 
a hajdani fogyatékos didaktikai eljárások mellett is a hajdani aczélos, 
szilárd, puritán jellemek. 8 azért tapasztaljuk a mai tökéletesített nevelés 
mellett a jellem gyöngülését.

Ma ? A gyermek ételben-italban dúskál; idegzetét izgató eledelek
kel, szeszes italokkal rontják ; rontják egyébbel is : ott vannak a gyermek
bálok, az újságolvasás, a kései lefekvés, a színház, vendégség. A mai gyer
mek többet élvezett, mint nagyapáink vőlegénykorukig. Azért nem tud 
a modern gyermek igazán örülni — csak a sensátiót keresi, azért únott, 
kedvetlen, koraérett. A Molière orvosa kétszáz évvel ezelőtt mondta, 
hogy «nincs már igazi gyerek.» Mit mondana most ?

A mai gyermeket elpuhítják, kényeztetik, felületességre szok
tatják ; a sok élvezettel, agyontanítással idegrendszerét megrontják ; az 
örökös versenygéssel hiúságát felcsigázzák ; de a komoly küzdelemre, 
vágyainak legyőzésére képtelenné teszik. A gondolkozók világszerte az 
akarat gyöngeségén, a szilárd jellemek kivoszésén panaszkodnak I a socio- 
logusok constatálják, hogy a fiák nem érnek annyit, mint apáik ; az azok 
gyűjtötte anyagi és erkölcsi tőkéből élnek, újabb erőfeszítésre nem haj
landók. íme a materialisztikus nevelés keserű gyümölcse.
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Nem nevelik a mai gyermeket vallásossá, mert nem él a hit a 
szülők lelkében sem ; a materializmus kiölte azt belőlük. Ha gyermeküket 
betegség sorvasztja, az orvosban bíznak, nem Istenben s ha veszteség éri 
őket, az üres bölcső mellett kétségbe esnek, Isten akaratában megnyu
godni nem tudnak. Vallástalannak nő fel a gyermek is ; a megpróbáltatá
sokat elviselni nem képes ; csapás idején lelki egyensúlya könnyen meg
bomlik s nem gondolva erkölcsi kötelezettségeivel családja, nemzete iránt, 
lerázza az élet terhét — egy golyó, egy csepp méreg — a hátramaradókkal 
nem gondol. Vagy pedig megőrül. Ma nemcsak felnőttek követnek el 
öngyilkosságot ; a modern statisztikának legsötétebb lapja az, mely az 
öngyilkos gyermekek növekvő számáról szól.

Megőrülni gyermek nem szokott ; de azt ki tagadhatná, hogy kik 
az őrültek házát ma oly ijesztő sűrűén népesítik, nagyrészt az elhibázott 
nevelés áldozatai ; mert a megőrülés igen sok esetben nem élettani zavar, 
hanem a gyönge jellem, a gyávaság következménye. Az elmeorvosok, 
kiknek simulánsokkal volt dolguk, ezt nagyon jól tudják s tudják azt is, 
hogy a simulálásból könnyen fejlődhetik ki az igazi elmezavar.

De a korszellem materialisztikus iránya rányomja bélyegét az isko
lára is. Végre a tanítók is emberek. Hivatásukat mesterségnek tekintik, a 
mely után élnek, érdeklődésük a fizetésügy javításában merül k i , nap
számra dolgoznak s fellázadnak, ha kiszabott óraszámjukon túl megter
helik őket. A materialisztikus felfogás meglátszik munkájukon is. A mai 
iskola oktat, de nem nevel. Azt hinné az ember, hogy az általános iskola
kötelezettség korában az iskola erkölcsszelidítő hatása jobban érvényesül, 
mint régente. Úgy is van, a hol az iskola nevelő hivatását komolyan veszi 
pl. a boldog kis Svájczban. De egyebütt nincs így. A kiskorú gonosztevők 
által elkövetett bűnesetek száma ijesztőn emelkedik. E részben a mu
lasztás nem csupán a szülőket, hanem az iskolát is terheli, mely ismere
tek közlésével kétélű fegyvert ad a gyermek kezébe, melyet az erkölcsi 
vezetés híján, a társadalom ellen fordít. — De ne menjünk a végletekig. 
Ismerjünk be csupán annyit, hogy az iskola nem tesz meg minden tőle 
telhetőt az erkölcsi nevelés érdekében. Megrontja a gyermek jellemét is 
a ma dívó vizsgálati és osztályozó rendszerrel, ‘mert hazudozásra, képmu
tatásra, hízelgésre szoktatja a gyermekeket s kiöli belőle a jellem őszin
teségét. A szaktanítással s az ezzel járó túlköveteléssel pedig idegrend
szerét és kedélyét teszi tönkre. Minden tanár minden tárgyból annyit 
kíván a gyermektől, a mennyit ő maga tud ; s az a szerencsétlen gyermek 
vagy agyontanulja magát és idegessé válik, vagy furfanggal segít magán, 
■csaláshoz folyamodik s hazugsággal vágja ki magát. Mi lesz ekkor a jel
lemből ?
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Ezekben látom én, mélyen tisztelt Szakosztály, a modem nevelés 
legfőbb kinövéseit. Maga a társadalom érdeke parancsolja, hogy ezeket 
lenyessük. Az a kérdés : mikóp ?

A családi kör viszonyait és felfogását megváltoztatni, sajnos, nem 
áll hatalmunkban, csak lassankint, a józanabb psedagogiai elveknek a 
sajtó 8 az élőszóvali érintkezés útján a köztudatba való beszivárgása 
által ; gyorsabb, sikeresebb orvoslást csakis az iskolától várhatunk mely
nek eddigi materialisztikus irányával előbb-utóbb szakítania kell. S fog is.

A materializmus lejárta magát. A hajnalló század majd meg fogja 
hozni az idealizmus virradatát is. Itt-ott máris virrad. Az emberiség 
belefáradt a materializmusba. A reactio már kezd mutatkozni minden 
téren. A kormányok a valláserkölcsi nevelést hangoztatják ; a nemzet
gazdák az erkölcsi tényezőkben látják még a gazdasági életnek is legbiz
tosabb alapját ; az irodalom s a művészet megcsömörölve hagyja ott 
eddigi bálványait s a verizmustól a symbolismushoz fordul ; a hitetlen
ségbe belefáradt emberi lélek a spiritizmusban keresi a megnyugvást. 
Mindez csak tapogatódzás, csak keresése az igazságnak ; reactio a mate
rializmus ellen. De az idők jele mégis. A Tolsztojok, a Leroybeaulieuk 
nem éltek hiába. A világ megmozdúlt. Az emberiség visszatérőben van 
elhagyott eszményei cultusához.

Az evolutiónak e munkájából ki kell vennie részét az iskolának 
is ; sőt a munka nagyobb része reá vár. Neki kell előkészítenie a jövő’ 
nemzedéket a nemesebb erkölcsi eszmék befogadására, nagyobb mérték
ben, mint az eddig történt.

Sajátságos véletlen, hogy a midőn mi itt a gyermekvédelem ügyében 
gyűltünk egybe, ugyanakkor ülésezik itt a bűnügyi kongresszus is. A mi 
munkánk voltakép kiegészítője az övékének. A mi feladatunk megelőzni 
azoknak a bűnös hajlamoknak kifejlődését, melyeknek megtorlása reájuk 
tartozik s a nevelés s az emberszeretet munkája által lehetetlenné tenni 
annak az erkölcsi nyomornak kifejlődését, mely az ő általuk üldözött 
bűnöknek szülőanyja.

A feladatnak reá eső részéve az iskola képes is, de csak úgy, ha sza
kít az eddigi egyoldalú oktató iránynyal s az egész vonalon véges végig 
érvényesíti a nevelve-oktatás elvét. Az új nemzedékben kitéphetetlenül 
erős gyökeret kell vernie az erkölcsi érzéknek, a kötelességtudásnak s a 
felelősségérzetnek. Ennyit az iskola elérhet ; de csakis eszközei okos fel- 
használásával. A társadalom mai erkölcsi bomlása s a perspectiva. a melyet 
az a gondolkozók előtt a jövőbe nyit, erkölcsi kötelességévé teszi az isko
lának, hogy erre az ösvényre lépjen s a mit a családtól a meglévő viszo
nyoknál fogva követelni nem lehet, annak a feladatnak végrehajtására, 
ő a maga hatáskörében vállalkozzék. A viszonyok kedvezők. A tanköte
lezettség óriási erkölcsi hatalmat ad az iskola kezébe ; a vallás, az egyház
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8 maga a társadalom is egyre hathatósabban támogatja ; a magán nevelés 
a nyilvános iskoláztatással szemben egyre szűkebb körre szorul. Ily vi
szonyok közt az iskolától vétkes mulasztás volna, erkölcsi fegyverével 
nem élni.

Itt-ott már meg is indúlt az actio. Svájcz népiskolái nevelői mun
kásságukkal a legnagyobb tiszteletre tarthatnak számot és máris meglepő 
eredményt értek el — a mi a bűnügyi statisztika javulásában nyer kézzel 
fogható kifejezést. Hasonló eredménynyel működnek északi országok, 
Norvégia, Svédország, Finnország iskolái ; valamint sok angol iskola ; 
Francziaország népoktatási rendszerében a nevelés elvét egyre jobban 
törekszik értékesíteni ; erre törekszik ma világszerte minden culturállam.

Nálunk ez az irány szintén nem új ; a felekezeti iskolákban kezdet
től fogva érvényesült is, csakhogy, természetesen, az illető kor felfogása s 
az illető felekezet érdeke szerint. Egyéb iskoláinkban a nevelő irányzat 
a legutóbbi években kezd erőteljesebben érvényesülni, főkép mióta a 
96-ki tanügyi kongresszus a tanügyi körök figyelmét az erkölcsi nevelés 
fontosságára terelte. Ám az ilyen belső átalakulások a konzervativizmusra 
hajlandó iskolai életben nehezen és lassan mennek végbe ; a meglevő 
rendszert bolygatni nehéz. Meg kell tenni mégis. Szívós kitartással a 
dolog menni fog.

A példának természetesen, feltétlenül a tanító- és tanár-képzőkből 
kel kiindulnia ; első sorban azok neveljék növendékeiket s oltsák beléjük 
a lelkesedést ne csak oktatói, hanem még inkább nevelői hivatásuk iránt 
is ; ezt a szempontot kell kidomborítani a fegyelmezésben ; az interná- 
tusi életben, magában az oktatásban és a tanítási gyakorlatok közben is. 
Az a tanítónemzedék, a mely ily vezetés alól kerül ki, már fog tudni is
kolájában nevelni maga is.

De érvényesíteni kell a nevelő irányzatot végig minden iskolában, 
az óvótól kezdve az egyetemig : az óvó ne legyen puszta menhely ; még 
kevésbbé tartsa főfeladatának az ügyességek elsajátítását; hanem neveljék 
benne a kicsinyeket szeretettel gyöngédségre, jóságra ; fejleszszék szivüket, 
lelkűket ; ne engedjenek tért a hízelkedésnek, rosszakaratnak ; otthonuk 
legyen az a szó legszebb értelmébéit"# anyai szeretettel tanítsák meg őket 
ott egymást testvérekül szeretni. — Az elemi iskola ne puszta fegyel
mező hely legyen, a hol a rakonczátlankodó gyermeket ránczba szedik ; 
sem puszta oktató intézet, hol a gyermek írni, olvasni megtanúl, legyen 
közös otthon, a hol a gyermek bizalommal, szeretettel közeledik tanító
jához, ki mindegyik növendékét ismerje, szeresse. Ehhez, persze, feltét
lenül szükséges az osztálylyal haladó rendszer, úgy, mint az Svájczban 
van, hol a tanító 3 osztályon vezeti fel tanulóit ; így magától fejlődik ki 
a bizalom és szeretet s a fegyelmezés úgyszólván játékká válik, a tanító 
nevelő hatása növendékeire pedig nem múló jellegű, hanem lelkűkben
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«gész életükre szóló, mély nyomot hagy. A nálunk dívó mai, örökké 
váltakozó rendszerrel együtt el fog tűnni sok baj, a mi annak csak ter
mészetes hajtása.

A polgári és középiskolákban még nagyobb rendszerváltozásra van 
szükség, mivel ott a szerencsétlen s mereven alkalmazott szaktanítás illu- 
zóriussá tesz mindenféle nevelői eljárást ; mert a mit az egyik tanító 
épít, azt a másik lerontja ; a gyermek örökös nyugtalanságban, változásban 
él ; jelleme, egyénisége nem fejlődhetik egyenletesen ; a mellett a benső 
családias viszony a gyermek és annyi tanító közt ki sem fejlődhetik. 
Tehát itt is első dolog a szakrendszer korlátozása ; mihelyt a tanító töb
bet foglalkozik növendékeivel, kiismerheti s nevelő hatása mintegy ma
gától következik.

A főiskolák s egyetemek feladatairól szólnom kívül esnék ez elő
adás keretén; csak jelezni akarom, hogy a nevelési elvnek ott is való ke
resztülvitele nagy jótétemény volna úgy az ifjakra, mint a társadalomra, 
melynek onnan kerülnek ki vezetői. Az angol egyetemek át is értették 
ezt a feladatukat, s meg is felelnek neki.

Ily eljárás mellett gondolom én, mélyen tisztelt Szakosztály, hogy 
az iskola feladatának — a gyermek erkölcsi védelme és fejlesztése szem
pontjából — eleget tehet s az eddig követett matenalisztikus irányzat 
káros hatásait is ellensúlyozhatja. Mert a nevelő-munkáját híven teljesítő 
iskola fog tudni hatni a szülőkre is ; azt már tapasztalásból mondhatom, 
hogy a szülők mindig szívesen követik az iskola útmutatását, ha azt 
látják, hogy az gyermeküknek igazán javát akarja.

A modern társadalomra nagy feladat vár ; begyógyítani azokat a 
sebeket, enyhíteni azt az erkölcsi nyomort, melyet a modern életviszo
nyok hoztak létre. Nekünk oly nemzedéket kell nevelnünk, mely e fel
adat teljesítésére képes legyen ; ezt pedig csak úgy érhetjük el, ha 
az eddigi materialisztikus iránynyal, melynek eredménye az önzés, sza
kítunk s az idealizmust, a társadalom iránt való nemesebb kötelességér
zetet oltjuk bele az ifjabb nemzedék szivébe.

G eőcze S abolta .

A MŰVÉSZET NÉPISKOLÁINKBAN*

Nehogy a czím után indulva olyasmit várjon a tisztelt Társaság, a 
mit e felolvasásomban sem nem adhatok, sem tervbe nem vettem, előre 
kijelölöm a keretet, melyben felolvasásom mozogni fog. Én a művészetnek 
főczélját : hogy gyönyörködtessen és ezen a réven fejleszsze Ízlésünket és

* Fölolvastatott a Magyar Pæd. Társaság 1900 február havi ülésén.



SCHÖN JÓZSEF.•360

nemesítse érzelmeinket, tartom szemem előtt, midőn a művészetet- 
a népiskolában szerepeltetem. A művészetnek érintett főczélját nem 
csupán a képző és szépművészet tűzi ki és rejti magában, hanem minden 
műízléssel előállított termék.

Senki sem vonhatja kétségbe, hogy a népiskolának mint kezdő, 
alapvető intézetnek a feladatai közé tartozik, hogy a gyermeki élet első 
iskolaéveit gyönyörködtetéssel töltse be, hogy a gyermek Ízlését a szép 
és jó iránt ápolja és ez által a rossztól visszatartóztatva, a jó erkölcsök 
iránt fogékonynyá tegye. Az iskolának ezt a feladatát már jó régen 
tűzték ki a gondolkodók és nem hiszem, hogy volna valaki ma, a ki 
ezen feladat ellen érvelhetne. A művészetnek czélja és a népiskola fel
adata ekképpen találkozván, megkísérlem az egymáshoz való viszonyukat 
megvilágítani és gyenge erőmhöz képest kimutatni, miképpen lehetne a 
népiskola feladatát a művészet segítségével könnyebben és biztosabban 
megoldani.

A népiskolai nevelő tanítás feladatának megoldására anyagi és 
szellemi eszközök szolgálnak. Az anyagi eszközökhöz sorolom : az iskola- 
épületet és felszerelését, a szellemi eszközökhöz tartoznának a tanítási 
anyag és a tanítási módszer.

Kezdjük az iskolaépületen.
A művészeti tárgy sokat nyer a háttér által. Minden igaz művész 

nagy gondot fordít arra, hogy a megjelenítette tárgynak megfelelő háttere 
legyen. Ezt kívánnám legelőször is szemügyre vétetni, mikor népisko
lának való helyet keresnek. Nemcsak az kívánatos, hogy az iskola ki
emelkedjék, kimagasodjék a környezetéből, hanem, hogy már maga a 
környezet hirdesse : íme a tisztult Ízlés és érzés ápolására szentelt hely !

Az iskolaépületet kert környezze, az iskolaépületből szép kilátás 
nyíljék a szabad természetbe. Hogy ilyen iskolák vannak, azt nem kell a 
tisztelt Társaságban bizonyítanom, nemcsak külföldön, hanem édes ha
zánkban is, még faluhelyeken is találunk ilyen környezetű iskolaépülete
ket. A mit én tehát a művészet nevében a népiskolának e tekintetben 
kérek, az nem elérhetetlen, nem olyan magas ideál, melyet a mi reális 
életviszonyainkkal összeegyeztetni nem tudnánk.

Maga az iskolaépület a mtíépítészetnek legyen terméke ; bizonyos 
csínnal, Ízléssel legyen építve. Az állam az utolsó időben igen sok iskolát 
épített. Módjában állana a műizlést az iskolaépületeken alkalmazni. 
A községek követhetnék a jó példát. Csak a nagyobb városok és a székes- 
főváros nem válogathatják meg az iskolák hátterét és környezetét, mivel 
az iskoláknak a városrészekben, a házak között kell lenniök. Azon
ban itt is kiemelkedhetik az iskola a többi házak közül, ha máskép nem, 
hát az építési anyag és építési stilus által. Láttam iskolaépületeket,, 
melyek homlokfalának a bejáró kaputól jobbra-balra eső két falán falfest-
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menyek vannak. Baselban péld. a Spalenbergen épült elemi iskola külső 
falának egyikén Pestalozzi, a másikon az akkori polgármester vau festve. 
Művészeti szempontból ezt nem tarthatom helyesnek, mert a szélnek, vi
harnak, zápornak kitett falfestmény veszít szépségéből, kopik, mig végre 
torzalakká válik, nem a gyönyörködés, hanem a gúny és csúfság tárgyává 
leszen idővel az ilyen alak. Az is megfontolásra méltó kérdés, vájjon 
irassunk-e alkalmas mondásokat az iskola folyosóinak falaira. Attól nem 
tartanék, hogy ez a germán szellem megnyilatkozásának tekintetnék, 
mert a nyilvános épületeken az ókori népeknél is voltak feliratok. Hiszen 
a történelem arra tanít bennünket, hogy a magyar őskorban a vezérek 
sátrainak oszlopain is voltak feliratok, sőt egész történeti jelenetek 
voltak kifaragva. Ha mint díszítés, művészi kivitellel készül az ilyenféle 
felirat, akkor nem ártana, ha nálunk is meghonosítanák és vagy egy nagy 
királyunk kedves mondásával, vagy egy általános igazsággal díszítenők 
az iskola falait. A falfestmény helyett megfelelőbbnek tartanám a szob
rokat, melyeket manapság nagyon olcsón és mégis eszthétikai ízléssel el
készítve kaphatunk. Nagy kár, hogy művészeink nem vetnek ügyet a 
népiskolára és nem találnak néhány simbolikus alakot, minő pl. Deák 
Ferencz szobrán a gyermekét oktató anya. Ilyen alakokkal díszíthetnők 
az iskolákat.

A tanteremek belsejében úgy a falak, mint az ablakok tekinte
tében a legnagyobb arányosság, a lehető legpontosabb simmetria ural
kodjék, hogy a tanuló szeme az arányossághoz önkéntelenül hozzászokjék 
A falakat csak hadd meszeljék, nem kell, hogy az egészségi szempont 
háttérbe szorúljon az eszthétikai szempont előtt. Csak az volna igen kívá
natos, hogy a terem oly tágas legyen, hogy a padsorok legalább fél mé
ternyire essenek a falaktól. A ruhaaggatásra a termen kívül jelölendő ki a 
hely. Ezen pontban teljesen megegyezik a higiénikus követelmény az 
eszthétikaival.

Az arányosság elvét úgy a padok, valamint a többi iskolai bútorok 
elhelyezésénél szigorúan kellene, de lehetne is keresztül vinni. Láttam 
iskolákat, a hol csak azért van két nagy tábla, hogy’a simmetria meg ne 
rontassék.

Nem tartok attól, hogy e tisztelt Társaságban valaki az imént el
mondottakat kicsinyelné, vagy fölöslegesnek tartaná. Nem kicsinyelheti 
senki, mert az embert a jó ízlésre épp úgy nevelni kell, mint a jó erkölcsre. 
A jó Ízlésre meg van az emberben a befogadási képesség ; sőt öntudat
la n t is hajlik az ember a rithmikus és arányos méretek felé ; csakhogy 
a nevelésnek ki kell fejteni az emberben szunnyadozó hajlandóságokat 
és öntudatra kell ébreszteni a működő erőket.

Hogy mennyire hat az arányosság képzete az ember akaratára, 
annak számos példáját tudnám felsorosni saját tapasztalatomból : de ezek

üMagyar Pivdagogia. IX . 6. 7.
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helyett egy tekintélyre hivatkozom : Diesterwegre,1 a ki elmondja, 
hogy egy tanuló fiú, a ki otthon a legszegényesebb viszonyok és az ezzel 
járó rendetlenségek között élt, az iskolát nem a szülőföldjén, hanem 
másutt látogatta és mikor egy alkalommal haza jött, rakosgatta és rendez
gette a szegényes bútordarabokat, mert bántotta szemét a rendetlenség.

De fölöslegesnek sem tarthatja senki ezen felszólalásomat, mert 
eddigelé még csak kivételesen vannak az általam hangoztatott elvek 
szerint berendezett iskolák, mindaddig pedig, míg valamely a közérdeket 
sértő baj fennáll, eltávolításáért, megszüntetéséért harczolni kell.

Áttérek immár a népiskolai nevelés-oktatás feladatának megoldá
sára szolgáló eszközök második csoportjára.

Kezdem az olvasókönyvön. Ha azt mondom, hogy ez csak akkor 
felel meg igazi czéljának, ha a költő-művészet legjavát tartalmazza, akkor 
jogosan beszélek művészetről a népiskolában. A művészi irodalom ter
mékeivel népesítsük meg a tanulni kezdő gyermek gondolatvilágát. Ez 
sem új követelés és tudom, hogy a Paedagógiai Társaság elnöke Heinrich 
Gusztáv a múlt század hetvenes és későbbi éveiben is nem egyszer, 
hanem többször hangoztatta ezen igazságot ; 2 küzdött érte Kármán 
Mór, küzdöttek érte még más jeles tanférfiaink — de a fegyvereket, 
sajna ! még le nem tehetik. Művészi iskolai irodalmunk, költészetünk 
még nincs! íróink, költőink vannak, vannak tehetségeink, a kik a mű
vészet fokára emelhetnék az irodalom ezen ágát, de nem teszik. Valamint 
a festőművészek csak akkor fognak a népiskola számára műveket alkotni, 
ha erre egyenes megbízást nyernek, úgy az iróművészek sem irányítják 
termelő gondolataikat a keveset, vagy éppen semmit sem Ígérő népiskola 
felé. Van gyermekeknek való igen szép és becses irodalmunk ; de ez nem 
azonos ám a népiskola szükségleteivel ! A tanúló gyermeknek való gyö
nyörködtetés más fajtájú, mint a szórakozást kereső gyermek gyönyör
ködtetése. A tanítással való gyönyörködtetés hasonló Torquato Tasso 3 
mézzel bekent poharához, melylyel megcsaljuk a beteget, hogy a keserű 
orvosságot igya. Ihlet kell ahhoz, hogy valaki akár csak a kutyának adja 
olyatén leírását, hogy a gyermek gyönyörködve tanúljon e leírásból ! 
Művészre vár azon elbeszélésnek a megírása, a melylyel a gyermek szí
véhez férkőzünk, hogy benne az öregek iránt tiszteletet gerjeszszünk 
és csak művézz írhatja meg azt, a mi a szilárd jellem fejlesztésére szük
séges helyes érzelmeket kelti és erősíti.

1 Wegweiser zur Bildung für deutsche Lehrer, von Dr. F. A. W. 
Diesterweg, Direktor des Seminars für Stadtschulen in Berlin. Essen. 1844.

2 Lásd; Magyar Tanügy 1874—5—6.
3 Torquato Tasso. A felszabadított Jeruzsálem. Jánosi G. fordítása. 
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Ha egyebet nem kívánnánk a népiskolai tanulótól, minthogy olvasni 
tudjon, akkor nem kellene válogatni az olvasókönyvek tartalmát, akkor 
a Kis vagy Friss Újságot is eléjük tehetnők olvasás végett. De mert 
egyebet kívánunk, egyebet kell kívánnunk, kívánjuk azt, a mi a népiskola 
feladatát megoldani segíti, azért kell, hogy művészi olvasmányokat köve- 
tçljünk, olyanokat, melyok egyenesen a népiskola szükségleteire te- 
remtó'dtek.

Mikor volt nagyobb szükség igazi, jó költeményekre, mint napja
inkban, mikor már az elemi iskolai gyermek is ideges, azaz : fáradt, 
lankadt, nyugtalan. Ha Cicero felismerte már a jó költeménynek azt a 
hatását, hogy az elmét megnyugtatja — pedig ő csak ügyvédi fogással, 
csinos védőbeszédben alkalmazta ezen igaz észrevételt, akkor nekünk, 
kik a gyermekneveléssel foglalkozunk elmenyugtató, kedélvvidító, érzelem
nemesítő szerül kell követelnünk a jó költeményt, a művészi költeményt, 
a gyermeknek való művészi verset ! Vagy igazi vers, vagy semmi ! Ha 
nem finomíthatjuk, legalább ne rontsuk a gyermekek Ízlését. Költőink 
vannak, gyermekek számára is írnak szép verseket sokan, de iskolás 
gyettnekck számára — nagyon, nagyon kevesen írnak. Én csak meg
szorítással fogadom el azt a mondást : hogy a gyermeknek a legjobb a 
jó. Azt hiszem, hogy senki sem fogja tagadni, hogy Tiziánnak az a fest
ménye, melyen Venus Adonist átöleli, a legjobb művekhez tartozik. 
Tessék a gyermek elé tenni ! Ép úgy nem valók gyermekeknek Petőfi 
költeményei, még az «Anyám tyúkja» sem igen, a melyet pedig már 
akkor rakunk a gyermek elé, mikor alig tudja még a betűket jól össze
hangoztatni. Mennyi történeti ismeret kell ahhoz, hogy valaki Kölcsey 
Hymnusát, vagy Vörösmarty Szózatát megértse ! Csak mint nemzeti 
énekek szerepelhetnek a népiskolákban, mint költemények nem oda 
valók. Csak a gyermek gondolat- és érzelem világának legjobban megfe
lelő költemény jó a gyermeknek. Ilyen költeményeket még teremteni 
kell ! De teremtse azokat a költő, a művész !

A mit az olvasókönyvről mondtam, azt mondom a többi tan
könyvekről is, szeretnék velük külön-külön foglalkozni, de le kell róla 
mondanom, még más egyéb is van, a mit okvetlenül e felolvasás kere
tében fel kell vennem. Kell beszélnem még az énektanításról, mint igazi 
művészeti tárgyról, mint a népiskolának egyik kötelezett tantárgyáról.

Mennyi gyönyört lehetne, mennyi örömet kellene az énektaní
tással a népiskolában a gyermekeknek szerezni ! De finom ízlés helyett 
dévajságot, öröm helyett kicsapongó vad kedvet keltünk. Iskolai éneke
inknek sem szövege, sem dallama nem felel meg a czélnak.

Népdalokat csak népköltészetre, műdalokat csak műköltészetre 
lehet rend- és szabály szerint alkalmazni. Es mi történik e helyett ? 
A népdalt ráerőszakolják valami csinálmányra, a mi sem népköltészet,

Ü4*
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sem mtíköltészet ; aztán meg operai áriákat húznak oly versre, a mely 
nem is alkalmas a megzenésítésre. Ha mulattatni akarnám a t. Társa
ságot, akkor idéznék néhány ilyen kőtára eresztett betűrakományt. De 
nem teszem, mert felolvasásomnak czéljától elterelne. Művészetnek kel
lene lenni népiskoláinkban, de nincs meg a hozzávaló eszköz és a tanítási 
módszer is teljesen hibás.*

A rajzolás is művészeti tantárgy. Ezen tantárgy képző erejéről 
nem kell sok bizonyító szót mondanom. Föntebb már érintettem is. Nem 
hét világra szóló rajzolókat akar a népiskola növendékeiből nevelni ; 
neki a rajzoktatás csupán az, a mivé a miniszteri tanterv teszi. A még 
most is érvényben levő 1877-ben kiadott népiskolai tanterv : «a látásbeli 
és kézi ügyesség, az Ízlés és a nemzeti csinosodás kimívelésére szolgáló 
majdnem egyedüli képző eszköz#-nek mondja ; az új tanterv a «forma és 
színérzék, valamint a szemmérték fejlesztése, továbbá a szépérzék feléb
resztésé »-re való tantárgynak tartja a rajzolást. Csupa művészeti czélok, 
melyeket a népiskolának meg kellene valósítani, mert csak akkor felel 
meg hivatásának. Azonban a szép Ízlést keltő eme fontos tanítási tárgyat 
nagyon is elhanyagolták népiskoláink, kárára a nemzeti csinosodásnak,. 
kárára a finomabb erkölcsöknek.

Nem szűkölködünk jeles emberek nélkül, a kik meg tudnák álla
pítani úgy az anyagot, valamint a menetet és módszert, melyekkel sikert 
érhetnénk el a rajzoktatás terén is.

Persze, hogy első sorban a kormánynak kellene gondot fordítani 
az említett tanítási tárgyakra és eszközeikre ; de az iskolafenntartó 
hatóságok sem idegenkednének a jótól, ha illetékes helyről meggyőznék 
őket, hogy kevés áldozattal nagy szolgálatot tehetnének a magyar mí- 
velődésnek.

Nem Íriszem, hogy Schumann megbízást kapott volna gyermek
dalok és énekek megírására, de megírta, mert a németségnek akart 
szolgálni, hazafisága sarkalta a világhírű zeneművészt, hogy beleélje- 
magát a gyermek érzelemvilágába és szerzett nekik szívképző, gyönyör
ködtető dalokat, Francziaországban pedig a szépmtívészetek akadémiája 
készíti a népiskolás gyermekeknek való rajzmintákat.

Scliumannak gyermekdalai elterjedtek és más művészeket is buz
dítottak hasonló tevékenységre és egyik sem bánta meg. Nálunk is volna 
kelete minden szép és jó eszköznek, melylyel a népiskolai nevelő
oktatást biztosíthatnók. Nem kell mindig az egyszobában 200 tanulót is 
magában záró rosszúl felszerelt falusi iskolákra gondolnunk. Vannak

*Lásd: Sztankó Béla: Tájékoztató az Énekes könyvhöz. Franklin 
Társulat.
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Állami és községi iskoláink, vannak felekezeti iskoláink, a melyek fo
gyasztó közönsége volnának a jó iskolai eszközöknek.

Utoljára hagytam a legfontosabb művészi taneszközt: a szemlél
hető tárgyakat.

Ezek lehetnek : képek, (térképek) minták, modellek, utánzatok, 
eszközök stb.

Itt látom helyén valónak, hogy állást foglaljak a művészet két 
irányával szemben. Tudva levő hogy az eszthetikusok határozottan 
kijelentették, hogy a művészet, menten minden tendentiától, csupán a 
szépet tartozik előállítani, egyedüli czélja : a tetszés, a gyönyörködtetés. 
Ezen felfogásnak van iskolája, de hívei és követői vannak az ellenkező 
iránynak is, mely a rútat, a nem tetszőt, a nem gyönyörködtetőt, hanem 
izgatót, lehangolót is a művészet országába tartozónak vallja. Hogy én 
mely iránynak vagyok a híve, azt már világosan kifejeztem akkor, midőn 
az iskolás gyermekeknek való — tehát tendentiával megírt — költemé
nyeket kértem. Csatlakozhattam ezen irányhoz azért, mert hallottam 
hazai művészeinknek egy részét helyeselni azt az irányt, mely szerint az 
elemi iskolák számára történeti és földrajzi képeket fessenek. Az eszthe- 
tika nem is tartja lehetségesnek, hogy történeti jelenetek, vagy személyi
ségek festmények által megfelelően megörökíthetek volnának. Odáig nem 
terjed az én tudományom, hogy e tekintetben vitatkozzam, de nem is 
érinti tárgyamat ; előttem csupán az fontos, pusztán gyönyörködtes- 
aen-e a művészet, vagy a gyönyörködtetéssel egyidejűleg finomítsa Íz
lésünket és nemesítse érzelmeinket — a mint azt felolvasásom kezdetén 
kifejeztem. Ezt az eszthetika egymagában el nem döntheti, ebbe a lélek
tannak, a psykhologiának is van beleszólása, ez pedig úgy nyilatkozik, 
hogy a gyönyör, a tetszés nem áll mint külön érzés, vagy indulat az 
ember érzelemvilágának egy félreeső szigetén, hanem a többi érzelmekkel 
együtt működik; a mint megjelenik, magával ragad kettőt-hármat a 
többiekből is.

En tehát megmaradok álláspontomon és azt mondom : necsak a 
szemléltető képek legyenek művészeti kivitelűek, hanem a szemléltetésre 
szolgáló egyéb eszközök is, melyek, minél nagyobb rajtuk a művészeti 
tökéletesség, annál biztosabban hatnak, annál jobban felelnek meg czél- 
juknak. De ezzel egyszersmind ki van jelentve az is, hogy a művésznek 
ismernie kell a népiskola tendentiáit, tudnia kell, hogy bizonyos műter
mékkel miféle érzelemre akar hatni. És ha ezt tudja, ha ezt alkotja, ak
kor segítségére jön a népiskolai nevelő-oktatásnak.

Mert az én igénytelen véleményem az, hogy minél jobbak és meg
felelőbbek a tanítás eszközei, annál helyesebb módszer szerint fogja 
azokat a tanító használni ; a gyermekek Ízlésének finomodása a tanító 
ízlésének fokozattabb finomodását fogja előidézni ; «szűk körben össze
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zsugorodik az elme, de növekszik az ember magasabb czéljaival, » mondja 
a költő ; a népiskolai nevelő-oktatásnak sikerét sem az egységes, sem a 
kétséges tanterv nem biztosíthatja, kétséges marad annak sikere, ha még 
olyan pontos, ha akárhogy részletezi az anyagot, ha akárhogy simul is a 
helyi viszonyokhoz, de biztosítja az üdvös sikert a jó tanító, a kinek 
munkájához a legjobb eszközök állanak rendelkezésére. Ezeket teremtsük 
meg és a népiskola nagy feladatának megoldását hathatósan mozdítjuk elő.

Schön J ózsef. .

AZ EPIKAI OLVASMÁNYRÓL.

A sok érdekes tanügyi és neveléstani kérdés között, melyek most 
részint a szaklapokban, részint pedig a napi lapokban is vita tárgyát ké
pezik, bizonyára nem utolsó az ifjúsági könyvtárak ügye. A Magyar 
Nemzet egyik januáriusi számában Lázár B. szóba hozta a népiskolai, 
könyvtárak kérdését ; a Magyar Kritikában nemrég Benedek Elek érte
kezett az ifjúsági irodalom fontos ügyéről. De külföldön is nem rég,. 
többi közt Wolgast Henrik «Das Elend unserer Jugendliteratur» czimen, 
de meg mások számosán helyes érzékkel nyúltak e fontos kérdéshez.

Kétséget nem szenved, hogy a könyvtárakban akár nyilvánosak
ban, akár iskolaiakban összehalmozott olvasni való rendkívüli hatással 
van az ész, az értelem, de nem kevésbbé az érzés, a szív fejlődésére- 
Ismerjük a mohóságot is, melylyel főleg a fiatalság kap érzésének és 
ízlésének megfelelő olvasmány után. A nyilvános könyvtárakban felhal
mozott sok olvasni valóban, főleg a sok külirodalmi regényben valóságos
pusztítást visz véghez a fiatal olvasó közönség. Ismeretes és bizonyí
tásra nem szorul, hogy a mint a jól megválasztott olvasmány csak jó és- 
áldásos lehet, úgy ép oly igaz, hogy az olvasni valók között van sok oly 
anyag, mely több kárt okoz, többet ront, mint használ. Egyébiránt erről 
már számtalan esetben volt szó. Itt főképen a tanuló ifjúságnak nyúj
tandó olvasni való helyes megbirálására szorítkozom, tekintvén azt a 
nevelés, oktatás és általános képzés egyik nem lényegtelen factorának. 
Az iskola, a nevelő feltétlenül kell, hogy törődjék avval, mit olvas és 
mit olvashat, vagy nem olvashat a gondjára bizott növendék.

Az olvasmányt illetőleg először a tárgy szempontjából tekintsünk 
körül. Az ifjúsági iratok úgy külföldön, mint minálunk úgy a tartalom,, 
mint a szerkezet szempontjából külön irodalmi fajt képeznek. A legele
mibb fokon és épen azért a legtypikusabb kifejlettségben az elbeszélés 
áll mindenütt. Az elbeszélés mellett jó korán, főleg az úgynevezett 
Bobinsonádok(Campéfélék) kapcsán a leiró elem érvényre is jutott. De bár
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mily gazdag az ifjúsági irodalom mennyiségre nézve, formára, benső 
kialakításra és szerkezetre nézve épen nem mondható valami gazdagnak 
még a külföldiek irodalma sem. Innen van, hogy a gazdagabb könyvtá
rakból is nagyon korán elfogyasztja az ifjúság az egyenesen neki szánt 
iratokat és olvasmányokat. Főleg az elbeszélés elevensége vonzza és ha 
volnának is nagy számban kitünően megírt leirásos, ethnographiai, tör
ténelmi, életrajzi stb. ifjúsági irataink, az ifjúság mihelyt a Robinsonján 
s egynéhány Hoffmannféle mesén végig siklott, terjedelmesebb, a nagy 
közönségnek szánt regények után kap.

És itt reá kell temem a másik fontos körülményre : az olvasmány
nak, az ifjúság kora szerint való fokozatos beosztására. Bzemák jegyzéke 
egynéhány éve hozta az osztályok szerinti beosztást. Ezen beosztása az 
olvasmányoknak rendkívül fontos és egyenesen lélektani megfejtésre 
vár, a mely oly hamar sikerülni nem fog. Az osztályokkal —■ itt a közép
iskolára vagyok kizárólag tekintettel — és a korral haladva az olvas
mányt klassifikálni valóban kényes feladat. Döntő körülmény gyanánt 
lép közbe a különféle hajlam és érdeklődés. Ha visszatekintünk azon 
sorozatra, a melyben mi legalább a középiskolában az olvasmányt meg
választottuk, igen lényeges eltéréseket tapasztalunk. Legerősebben fog
lalja le a figyelmet a regény, még pedig jó korán, már az alsó osztályok
ban, vagy legalább a felsőbb osztályok kezdetén. Egyesek — tapaszta
latom szerint — már a 6 osztályban a drámát a legláznsabb mohóság
gal olvasták, kevesebben a történelmi monographiákat ; nagyon gyér 
esetben foglalkoztak és foglalkoznak a természetrajzi, természettani és 
egyéb természettudományi olvasmányokkal. Úgy tudom, hogy az oly 
bájos Reclus-féle monagraphiák is nagyon kis mértékben keltenek figyel
met, pedig a 1. és 3. osztályban is élvezhetők volnának.

Egészen természetesnek találjuk, hogy serdülő, 15—20 éves fiatalsá
gunk kivált oly olvasmányokhoz fordul előszeretettel, melyek a képzele
tére és kedélyére hatnak első sorban, ezek a költői olvasmányok, illetve 
regények. Azonban a modern regény, akármelyik fajtához tartozzék is, 
hogy hasznos és művelő élvezetet nyújtson, kell, hogy meg is értessék ; 
minél nagyobb túlsúlyra vergődik benne a lélektani problémák fejtege
tése, annál érettebb olvasót feltételez. Ugyanaz és még magasabb fok
ban áll a drámai olvasmányról, a melyben épen a kellő lélektani meg- 
okolás feltétele a helyes szerkezetnek is. Az ifjúsági könyvtárak kezelőire 
és vezetőire nagy feladat háramlik a kétrendbeli olvasmány irányítására 
és vezetésére nézve. Kedély és szívképző olvasmányokat nyújt a lyrikus 
és az epikai költészet is. Amazt az ifjúság személyes, individuális dispo- 
sitiója szerint választja, de javarészével úgyis az iskolai és tankönyvi 
olvasmányok folyamán jóeleve meg is ismerkedik, legalább a magyar
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lyra kiválóbb termékeivel, míg az idegen irodalmak lyrájához nincs oly 
könnyű hozzáférhetése.

Hátra van az epikai költői olvasmány, a mely ez ismertetés tulaj - 
donképeni tárgya. Ha a tantervet, legalább a gynmasiumét nézzük, rég
óta előirt olvasmány és tárgyalandó anyag gyanánt fel van véve több- 
rendbeli, kivált idegen, első sorban classikai epikai mű. Ott van eddigi 
tantervűnkben a német Goethe-Schiller balladacsoport, ott a Cid ro- 
máncz gyűjtemény, mely utóbbira bővebb tartalmi magyarázat és utasítás 
is adva van.

Már ezen körülménynél fogva nyilvánvaló hogy a szorosabb érte
lemben vett epikai költői olvasmányok fontos szerepre vergődtek már a 
tulajdonképeni didactika mezején is. Az egyes kiválóbb eposzok szövege 
alapján ismertetjük a classikai életre vonatkozó régiségeket, majdnem 
az összes classikus reáliákat. Ha tehát az epikai költői olvasmány a rend
szeresített tanmenet keretén belül oly figyelmes méltánylásban részesült, 
érdekes lesz annak a jelentőségét, mint magánolvasmányét néhány szó 
tárgyává tenni. A szorosabban vett epikai költői olvasmányok és müvek 
az ifjúsági könyvtárakban még nem foglalnak el hozzájuk méltó helyet, 
részint a magyar irodalom viszonyaiból kifolyólag, részint a világiroda
lom eposzainak kevés mérvben történt átültetése, illetve lefordítása 
miatt. Hiszen még Dante remekét is csak : most fejezték be, azt is csak 
az első fordításban. A világirodalom szorosabban vett eposzokban meg
lehetősen gazdag és java része fel is van, legalább a nyugati irodalmak
ban, dolgozva. A művelődéstörténetre nézve oly fontos művek egy része 
a mi birtokunkban is van már.

Már ezek után rendkívül kívánatos dolog volna, hogy az ifjúság 
magánolvasmányának, legalább a felsőbb osztályokban, a világiroda
lom epikai remekei jelentékeny részét képezzék és minden hathatós mó
don az ifjúságnak ajánlassanak. Tartalmuk, alakjuk, eredetük, kialaku
lásuk, bevégzettségük természetében rejlik az a nem eléggé méltány
landó kiválóságuk, hogy a mint egyrészt költői alakjuk és szellemük a 
kedély nemesítésében, a képzelet erősbítésében a leghatékonyabban érvé
nyesül : úgy általánosan komoly, nagyfontosságú eseményekre vonat
kozó tartalmuk, keletkezésük, régiségük, századokon folyó kialakulásuk 
által (Ilias, Odyssea, Sah Nameh, Nibelungének stb.) oly vonzó és érde
kes anyagot szolgáltatnak, melylyel kevés más rendbeli olvasmány ha
sonlítható össze. Már általános jellegüknél : tárgyilagosságuknál, gazdag 
tartalmuknál, a képek és események változatosságánál fogva kell, hogy 
az olvasó teljes figyelmét lekössék. Mikor tehát a magánolvasmányokról, 
főkép a középiskolai ifjúságnak szánt olvasmányról van szó, ezekre a 
remekekre szeretném a főfigyelmet terelni, hangsúlyozván már itt ezen 
a helyen azt is, hogy a művészi érzék, kivált a külvilág szemléletében,
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ha ugyan olvasmány utján is éleszthető, a mindvégig tárgyilagosságra 
törekvő epikai művek olvasása utján érhető el leginkább.

Hogy az eposzi olvasmányoknak, mint magánolvasmányoknak ki
váló fontosságát kimutassam, a szorosan vett és előirt epikai ismerte
téshez akarok a következőkben röviden hozzá szólni, hogy a poétika és 
a különböző epikai művek tárgyalása menetén az eposzi költészetnek 
kiváló fontossága kiemeltessék ; illetve hogy az azok iránti érdeklődés 
fokoztassók.

Már a negyedik osztályban Toldi tárgyalása menetén nemcsak az 
epikai tartalom minősége, specialis jellege, de maga a szerkezet is alapo
sabb megbeszélés tárgyává lesz. Az elbeszélés, a leírás menete, a jellemző 
vonások kiemelése, a kisebb episodok csoportosítása mind oda irányul
nak, hogy az objectivitást, vagyis inkább a szemléletességet, a tárgyak 
érzéki minőségét mindinkább előtérbe helyezzék.

Azonban csak a poétika tüzetesebb tárgyalása enged módot az 
«gyes műveknél úgy a szerkezet, mint a tárgy, illetve a tartalom mélyebb 
fejtegetésére.

Az inductio legyen ezen a téren is fő és vezérfonalunk, vagyis 
maguknak a műveknek beható tárgyalása, a világirodalom több rendbeli 
eposzának tartalmi és szerkezetbeli egybevetése szolgáljon kiinduló 
pontul. Idő és alkalom, legalább az eddigi tanterv mellett, erre bőven 
nyílik. A hatodik osztályban az Aeneis, a hetedik osztályban Hermann és 
Dorothea és szintén az Aeneis és a Homer-féle eposzok tárgyalásának 
folyamán mindig nyílik alkalom, hogy a naiv és műeposz formai jellemére 
és főkép kialakulásának főbb mozzanataira reá lehessen utalni. A mit 
legújabban a philologia a Homer-féle eposzok kialakulására vonatkozólag 
(Croiset,Wolf,Willamovitz stb.) s a Nibelungokra nézve (Laclimann, Sche
rer, Holtzmann) kiderített, igen alkalmas megállapodási és kiindulási 
pontul szolgál a mythos, monda, történelem hősei köré gyűjtött anyag 
elkülönítésére. No is ütközzék meg senkisem azon, mintha ilyféle szem
pontból való tárgyalás a középiskolai oktatás keretén kívül állana, az 
új álláspontok kellő megszorítással és ügyes csoportosítás mellett teljes 
joggal követelnek helyet az epikai tárgyalás és ismertetés menetében. 
Annyi legalább feltétlenül áll, hogy az összehasonlításnak teljesen jogo
sult helye van ezen a téren. Főleg a culturtörténelmi szempontok: az egyes 
korszakok irányeszméi, a classikus kor, a római világállam érzés- és gon
dolkodásmódja, a középkor vezéreszméi úgy a népvándorlás idejéből (Ni- 
belungok, Gudrun Detre), mint a lovagkorból (udvari epika Rolanddal, 
Megszabadított Jeruzsálem, Orlando furioso stb), a reformatio vallás és 
erkölcsi eszméi (Elveszett Paradicsom) ezekből a munkákból, mint ős
forrásokból fakadnak és épen az epikai előadás nyugodt, fenséges hangon 
tartott menetében a magasabb eszmék és határozottan kifejezett világ
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nézetek érzékies szemléltetése folytán a legegyszerűbb reántalás mellett 
reávezetnek ama fontos culturhistóriai vezéreszmék felfogására, meg
értésére és méltatására. Alig szükséges hangsúlyozni, hogy a műérzék az 
oly eszmény ies és mégis tárgyilagos előadás méltatása menetén gazda
godik és finomodik rendkívüli módon. A Homer-féle eposzoknál ezt már 
régóta gyakoroljuk, igaz, hogy itt főkép a görög régiségek ismertetésére 
szorítkozunk leginkább, de mihelyt a látókör szélesebb lesz, mégpedig épen 
a többrendbeli és különböző korból való eposzok összehasonlítása foly
tán, akkor már nemcsak magát a görög szellemet és annak főleg a mű
vészetben való megnyilatkozását fogjuk mélyebben megérteni, de a többi 
korszakok szellemi és kivált művészi productumait is annál jobban meg 
fogjuk érteni.

Mint különben bármely művésziesebb szépirodalmi termék, úgy 
különösen a nagy naiv és mtíeposzok kiváló culturtörténelmi jelentőség
gel bírnak, annál is inkább, mivel, mint már említve volt, a népszellem 
és így a néplélektan történetére nézve is fontos és nélkülözhetetlen for
rásul szolgálnak. All ez legelső sorban a Homeros-féle művekről, de 
ugyanúgy érvényes a Mahabharata és Bamajana, a Sah-Nameh, a Nibe- 
lungok, a Kalevaláról, úgy a német udvari epikáról. A műeposzoknál is 
egyaránt lehet tapasztalni ugyanezt, lévén azok rendszerint egy nagyobb 
korszakot, egész nemzeteket, társadalmakat mozgató eszmék, érzelmek 
kifejezői.

És már ebből a szempontból is óhajtandó és sikerrel alkalmazható 
volna a nevezetesebb világirodalmi úgy naiv, mint műeposzok legalább 
rövid tartalmi egybevetése az előírt és rendszeresen eszközölt tárgyalás 
menetén. Ezzel a történelmi oktatás is sokat nyerne, és alkalom lévén az 
egyes korok érzelmi és gondolatbeli világába való mintegy közvetetlen 
betekintésre, a történelmi oktatás szemléletességében, intensitásában, 
elevenségében erősödnék. A culturtörténelmi oktatás továbbá az által 
is sokat nyerne, ha az epikai műveknél az azokban nagy és gazdag voná
sokban vázolt környezet, sceneria, a tájak színezete és hangulatossága 
kellő világításba helyeztetnék. Az epikai előadás és szerkezet egyik főkel
léke a plasticxtás, a mely csaknem minden naiv és mtíeposzban bármilyen 
módon is, de mindig érvényre jut. Ismerjük Toldyból, különösen első ré
széből a megragadó leírásokat, megkapó csendéletképeket, ugyan e szerző 
balladáiból a természetnek mély, sokszor titokzatos és megrendítő átér- 
zését ; a magában különben túllyrikus Zalán futásában a bodrogközi 
tájék kedves leírásai és több helyütt előforduló, valóságos hangulatképek 
szintén ezen szempontból emelendők ki. De mit szóljunk aztán a Home
ros-féle képekről, a keleti eposzok fönséges tájairól, Milton paradicso
máról, Dante pokláról, purgatoriumáról stb.

A tartalom bármilyen vázlatos ismertetése mellett nagyfontossá-
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gunak tartom továbbá a környezet, a helyszín, a sceneria sajátosságát 
részint a színek vagy a hangulat előtérbe helyezését, részint a szorosab
ban vett plasticitást, mivel egyes remekekben nem annyira a classicus, 
éles körvonalakban kiélezett plasticités, mint inkább a festői, a szín
hangulat iránti érzék ül diadalt és így nagy mértékben finomítja és 
gazdagítja a mi műérzékünket is. Carrière Poetik ez. m. 292. 1. ezeket 
mondja Ariostoról «Als ein grosser Maler unter den Dichtern ist Ariost 
auf sinnliche Schönheit und schöne Sinnlichkeit gerichtet, und wäh
rend Homer wie ein Plastiker in seinem Werk aufgeht und den Stoff 
mit den grossen typischen Gestalten vor unsern Augen sich entfalten 
lässt, wählt Ariost einen Standpunkt, von dem aus er die Welt mit uns 
betrachtet, hält die Fäden der Begebenheit in der Hand um kunstreich 
sie zu verwirren und wieder zu verknüpfen und in der bunten Fülle 
der Erscheinungen den Reichtlium des individuellen Lebens und seiner 
willkürlichen Triebe, doch auf der Basis der Symmetrie und in über
raschenden Contrasten farbenglänzend vor uns auszubreiten» és vala
mivel tovább «Gestalten der Antike behandelte er wie die venetiani- 
schen Maler, oder wie Giulio Romano : er übersetzt sie ins Malerische, 
tränkt sie in seiner Empfindung, taucht sie in das prangende Colorit 
seines Werkes».

A tárgyilagosságnak ilyen, vagy plasticitásban vagy festőiességben 
kicsúcsosodó vonása egyébiránt kelléke bármely epikai műnek. Azért az 
egyes művek bármily vázlatos ismertetése mellett, reá kell utalni a com- 
positio, előadás és elocutio ilynemű vonásaira is. Az összehasonlítás 
bármily röviden legyen is kivihető, nem kis betekintést és tájékozottságot 
fog biztosítani az epikának ily alapon felfogott természetébe és tech
nikájába.

Ezen egynéhány általános szempontot összegezve úgy a szorosan 
vett poétikai oktatás keretén belül, mint az egyes hosszabb epikai olvas
mányok menetén, a hatodik osztályban a Cid-románczok, Schiller-Bürger 
balladák, Aeneis, a hetedikben Hermann és Dorothea, Aeneis, Homer, a 
nyolezadikban folytatólagosan Homeros tárgyalása menetén a világ- 
irodalom főbb remekei közt való összehasonlításnak elég hely és idő jut
hat. Azonkivül, a mit az Utasítás is megkíván, főleg az epikai fajok 
alaposabb ismertetését még a következő, különben már érintett három 
szempontból óhajtanám kiegészítve látni.

Ha, vagy egy költeménycsoport, vagy egy nagyobb költemény tár
gyalás alá kerül, elsősorban az azokban kifejezett alapeszme feltünte
tendő ; minden ilyen főleg epikai mű ugyanis bizonyos világosan kifeje
zett világnézetet — az lehet aztán egyéni, akár egyetemes — tüntet elő. 
Ilyféle világnézet legszembetűnőbben és mintegy exemplificálva az epi
kában, első sorban az eposzban jut érvényre, amennyiben a cselekmények
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legtöbbnyire magasabb erőknek, akaratnak a kifejezői, hordozói. Azért 
mondja Carrière i. m. 228. 1. «Soll der Dichter in seiner Umgebung 
heimisch, soll er nur der melodische Mund seines Volkes und der klare 
Spiegel seiner Zeit sein, wie die epische Objectivität es verlangt, so 
muss auch das Leben in naturwüchsiger Harmonie voll Kraft und Herr
lichkeit da stehen, das Ideal in der Wirklichkeit vorhanden sein, die 
Phantasie sich als eine herrliche Macht auch im Handeln erweisen». 
Ugyanezen szempontokra mutatott rá Gyulai P. Vörösmarty Zalán futá
sára nézve. Schiller balladái- és románczaira nézve az imént tájékoztatót 
nyújtott Sehweighoffer J. (Kózsahegyi főgymn. Értesítőjében), iparkodván 
kimutatni, hogy az ő sentimentalis alaphangulata alapján első sorban 
eszmék feltüntetésére törekszik és egy helyt ezt mondja «Schiller balla
dáiban tanítani akar bennünket, valamely igazság mély érzelmével akar 
reánk hatni. A szenvedélyeket, a melyek a népballadában a szereplő 
személyek nyers természeténél fogva gyakran elementáris erővel törnek 
ki, Schiller az erkölcsi műveltséggel megtisztítja és az akarattal meg
töri». És valóban ama humanistikus világnézet, a mely Goethe és Schiller 
idejében mintegy uj német renaissance jelentkezett, első sorban Schiller 
balladáiban van kifejezve, ezek valóságos parabolái az ő antikizáló hu
manistikus evangéliumának. Kétséget nem szenved az sem, hogy Arany
J. balladáinak összbenyomása szintén könnyen reávezetne minket ily 
uralkodó alapeszme kifejtésére.

De az ily alap- és vezéreszme feltüntetésére és kihüvelyezésére 
egyéb epikai remekeknél még jobban kínálkozik az alkalom. Hiszen az 
Iliászból és Odysseából ismerjük főleg a régi görögök ember- és világ
nézetet, erkölcsi érzésüket és az istenekről való felfogásukat. Hogy ez 
mennyire áll a többi naiv és úgynevezett nemzeti eposzokról, nagyon 
könnyen felfogható. Azért csak helyeselni tudom egy kar- és szaktár
samnak felfogását, midőn ezen czím alatt «Miért nem olvastatunk német 
nemzeti époszt középiskoláinkban ? (Dr. Sztrache a kassai tanáregyesületi 
körben) tartott felolvasásában reá utal, mily mély és világos betekintést 
nyernénk a középkor feudális és lovagvilágába, de magam részéről hozzá
teszem, magát a népvándorlást, hon- és királyság alapítást vezérlő és 
mozgató eszmék és érzelmek világába, ha pld. a Nibelungénekkol tüze
tesebben foglalkoznánk a felsőbb osztályok valamelyikében.

Ha az éposz természete olyan, hogy benne Carrière szerint (i. m. 
231. 1.) (es) werden allgemeine Ideen in ihr (Heldensage) in Form einer 
Begebenheit ausgesprochen», akkor főleg a naiv eposzokban van ez ki
mutatva a hősmondát illetőleg, a mennyiben ugyanis az egyes hősök sok 
tekintetben az istenek alakjaival összeesnek és ennek folytán mint ezek, 
általános vallási, erkölcsi eszmék hordozói, megszemélyesítői, vagy leg
alább végrehajtói lesznek. Itt, ezen az alapon fejthető meg az istenek
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beavatkozása, a csodás elem, a magasabb hatalom, végzet, jövendölés stb. 
érvényesülése. Különben Steinthal is mondja (Zeitschrift fiir Völker
psychologie 5. és 7. k.) «Nicht der gemeinsame Boden der Lage ist das 
Wesentliche, sondern die Gemeinsamkeit des Sinnes in der Auflassung 
der Fabel ».

így tohát az epikai művek méltatásánál teljes joggal még a közép
iskolai oktatás keretén belül reáutalhatni az egyes epikai remekek alap
eszméjére, lévén az ott már az epikai objectivitásnál fogva, a legkifeje
zőbben, szinte példákkal illustrálva és feltüntetve. Az összehasonlítás 
sem riaszthat el senkit ettől, hiszen maga az Utasítás is mondja «Rész- 
letesebb tárgyalást e körben is főleg a görög és latin, valamint a magyar 
irodalom kiválóbb termékeinek szenteljen, egyéb irodalmak jelenségei 
közül csak azokat méltatva, a melyek világirodalmi jelentőséggel birnak, 
a mennyiben általánosan és különösen nemzeti irodalmunk fejlődésében 
is kiváló mintákul szolgáltak». 51. 1. Ilyen világirodalmi egybevetést és 
pedig még nagyobb terjedelemben mint azt én itt ezélzom, hangsúlyoz 
Dr. Albrecht K. (Oldenburg) Lehrproben und Lehrgänge f. é. 1-ső szá
mában, hasonlókép a magánolvasmány fontos ügyét tartva szem előtt, 
midőn mondja «Durch freiwillige Privatlektüre, auf die zur Zeitgewin
nung immer wieder hingewiesen wird, haben einzelne Schüler eine 
ausreichende Kenntnis der neuern Dichtung, aber es sind stets nur 
einzelne, den meisten muss eine Privatlektüre besonders aufgegeben 
werden und allzuviel darf das nicht sein, denn in Prima ist an Gymna
sien und Realanstalten zum Verständniss der altern Dichtwerke noch 
manches griechische und englische Stück zu lesen. So halte ich für nötig- 
zu Gryphins Shakespeares Sommernachtstraum, zum Laokoon Sophokles' 
Philoktet und ausgewählte Stücke der Ilias, zur Hamburger Dramaturgie 
Shakespeares Richard III oder Hamlet, zu Goethes Goetz Shakespeare» 
Julius Cäsar oder Coriolan, zur Iphigenie Euripides’ Iphigenie, zur Jung
frau von Orleans Shakespeares Heinrich IV. ersten Theil, zur Braut von 
Messina Sophokles’ König Oedipus».

Második körülmény, melynek feltüntetését úgy az egyes nagyobb 
epikai művek ismertetőitől, mint magának a poétikának tárgyalójától 
kívánnám, az eposzi művek tartalmának tárgyilagossága, szemléletes
sége. Humboldt,IW. Gottschall, Carrière stb. ezen lényeges kelléket 
mindenütt hathatósan hangsúlyozzák. Hogy a nagy események, epikai 
hőstettek, sorsfordulatok, vándorlások, harezok, csaták ily szemléletes 
tárgyalás és alakítás előtérbe szorítását megkövetelik, e költői faj benső 
természete és szorosan vett tárgya hozza azt magával. A mennyire a 
nyelv az érzéki képek föltüntetésére csak képes (Bildlichkeit der Sprache) 
az első sorban az epikai művek szerkezetében jut érvényre. A rajz, a szi- 
nezée, az arányok kidomborítása, a részletek elsorolása (sereg számla), a
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•szorosabban vett költői leírás itt van tulajdonképen a maga helyén. Az 
alakok, események, helyzetek ily plastikus kidomborítása, az episodok 
elevensége, a jellemző vonások szinte refrainszerű hangsúlyozása szintén 
ide tartozik. Annál sikerültebb valamely epikai mű, mint ilyen, minél 
inkább érvényesül benne az ilyfajta objectivitás. Szinte ealeidoscopikus 
változatosságú alak- és színgazdagságban vonulnak el előttünk úgy a 
classikus, mint a modern naiv- és müeposzok jelenetei, az érzékekre hat
nak első sorban még oly művek is, mint a Divina Comoedia, vagy az 
Elveszett Paradicsom. Igen helyesen utal erre Scherer W., midőn elő
adja Klopstock Messiásának ebbeli fogyatkozását Milton művével szem
ben, mondván (Geschichte der deutschen Litteratur 423. 1.) «Während 
Milton alles thut um das Interesse nicht sinken zu lassen, für Einheit 
der Composition und stetig fortschreitende Handlung sorgt und überall 
durch Anschaulichkeit des aussern Vorganges fesselt, lässt Klopstock 
den Verlauf von Begebenheiten, welche den Faden seines Gedichtes bildet 
immer nur zu langsam vorrücken und jeden Schritt von den Empfin
dungen aller Zuschauer begleiten. . . . Charaktere in Handlungen um
zusetzen gibt er sich keine Mühe, sondern bedient sich einer naiven 
Methode director Charakteristik, sehr gegen die guten Traditionen des 
Epos».

A mi az ily szemléletességre való törekvést illeti, igen érdekes 
Gottschall Schillerre vonatkozó megjegyzése (Friedrich Schiller). Ezen 
költőről ismeretes, mennyire túlteng nála a gondolat, az eszmére való 
utalás. Mikor Goethe hatással kezdett lenni reá, öntudatosan törekedett 
több tárgyilagosságot, közvetlenebb alakítást költeményeiben érvényre 
juttatni. Törekedett erre különösen balladáiban és épen ezekre vonat
kozólag mondja Gottschall «man sah, der Dichter schwelgte in dem Ge
nüsse der neuerrungenen Anschaulichkeit : er lauschte den Gegenstän
den, die er schilderte mit seiner verstandesmässigen Genauigkeit ihre 
Merkmale ab, und glaubte, unter der Sonne Homers wandelnd die 
Meisterschaft epischen Styls zu erringen», (i. m. 138. 1.).

Lévén tehát mér ezek alapján az objectivitás az érzékies alakítás 
és vázolás az epikai költészetnek egyik lényeges kelléke, szükséges ennek 
kiemelése mindazon műveknél, a melyekkel akár közelebbről, akár távo
labbról foglalkozunk az iskolában.

Itt ki kell emelnem, hogy ha az olvasmányok útján műérzékünket 
nevelni, finomítani akarjuk, legelső sorban a nagy epikai művekhez kell 
fordulnunk ; a helyszínek, az események csendesen hömpölygő árja bá
mulatba ejtő tér- és időbeli perspectivákat nyitnak szemeink elé. Az 
alakok, bármily messzire is esnek tőlünk, közvetetlen realitásukkal és 
eleven természetességükkel meg fognak lepni. Gazdagon aknázhatók ki 
•ebből a szempontból úgy az antik mint a modern eposzok. Emez elbájoló
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plasticitással vagy legalább festőiességgel lépten-nyomon találkozunk Ho- 
mernél, Dantenál, Miltonnál. Talán nem fölösleges utalni arra sem, hogy 
tényleg a görög szobrászok főleg a Homerféle eposzokból, a renaissance 
festői az epikus legendákból merítették dicső alakjaikat.

Az alapeszmén, a tartalmon kívül nagy svílyt akarok fektetni az 
epikai müvek tárgyalásánál harmadszor a szerkezetre. A költészet törté
nete bizonyítja, hogy annak első csirái, — főleg mithologiai képzet
csoportosítás kapcsán — epikai jellegűek voltak. így a népballada, a 
cyclikus költészet határozottan epikai jellegűek voltak, de ősformájukban 
már a lyrának és a drámának első kialakulásait is magukban rejtették, a 
mely utóbbi két műfaj csakugyan nemsokára ki is vált a szorosan vett 
epikai költészetből. Valamely istenséghez vagy hőshöz kapcsolt epizód, 
azok dicsőítése, életükből megelevenített jelenet képezték az ősköltészet 
termékeinek tartalmát és alapját. Valamely istenről szóló mythosz reá
tapadt később valamely mondai, vagy plane történeti hős alakjára (Ulys
ses, Siegfried, Detre, N. Károly, Árpád) az elbeszélésre alkalmas eleme
ket szorosabban összefűzték, elválasztván azokat a hymnikus vagy 
dythyrambikus elemektől. Erre vonatkozólag mondja Carrière (i. m. 
267. 1.) «Wie Karl der Gr. so ist auch der Gothe Theodorich durch auf 
ihn niederschlagende Göttersage zum epischen Helden geworden. Soin 
Feuerathem, seine Kiesen und Drachenkämpfe, seine Entrückung durch 
das geheimnissvolle Kose, das ihn in das wilde Heer entführt, dessen 
Führer er nun statt Wodan wird, zeigt das ebenso deutlich, wie in dem 
ursprünglichen Mythos von Siegfried geschichtliche Züge eindrangen 
und ihn in das Heldenleben der Nation hineinzogen. Das Volksepos 
blüht aus der Sage hervor». így tette azt Arany Toldyjában Ilosvai laza 
mondáival. így Vörösmarty a Névtelen Jegyző hagyatékával. Ha az alap
eszme, az anyag megvan — ez utóbbi a műköltőknél is kívülről jön — 
következik a szerkezet feladata. De a szerkezet minősége rendszerint a 
tárgy minőségétől függ. Hyen jelenséget látunk Firdusinál, a mely ezen 
tekintetben nagyon is útbaigazít a tulajdonképeni epikai szerkezet tit
kaiba való behatolásnál. Mahmud Satma összeszedette perzsa udvará
ban mind a nép ajkán lévő, vagy leírt mondákat (977—1030. év). Az 
anyag tehát megvolt, csak teljes egész alakot kellett nekiadni ; ezt tette 
Abul Kasim Monsur Tusból (Firdusi) és megszerkesztette a Sah Nameht 
még pedig úgy, hogy az első részben főleg az ó perzsa vallásra vonatkozó 
mythosokat, a másikban a szorosabban vett történeti anyagot a Sassa- 
nidák bukásáig ölelte fel egy egészbe ; természetesen egységes szellemet 
lehelvén bele. Ez a Sah Nameh szerkezetének a titka ; és a finn Kalevala 
különleges alakja, szerkezete bizonyára a Lönrot által összeszedett töre

dékek jellegében leli megfejtését. Ily szerkezetre világot vet azon eltérés
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is, a mely az Eddabeli Sigurd töredékek és a kerekded egészszé össze
állított Nibelungi ének közt van.

Ilyen kész anyagnak teljes egészszé való megszerkesztése meg
kívánja azt is, a mit műérzéknek és pedig epikai érzéknek szoktak 
nevezni. Ebben nyilvánul a benső' technika, a szorosan vett compositio. 
Erre a compositiora is, óhajtom én, hogy szintén súly fektettessék, mi
vel ebben rejlik és nyilvánul a tulajdonképeni epikai alakítás titka. 
A balladánál, a műéposzoknál ennek kiderítése nem kerül oly nagy ne
hézségbe. Arany balladáinak első sorban ezen művészi szerkezet adja 
a sajátos jelleget, mely főleg az alaki befejezettségben jelentkezik. 
Toldijának első részében ezen művészi szerkezet, — jóllehet épen a né
piesre törekedett — szintén bámulatos, a második rész már szétfolyó, 
lazább, sokszor az epizódot a főcselekménytől nem lehet megkülönböz
tetni, illetőleg a főcselekmény menete zavart szenved. Bámulatos ezen 
tekintetben az Odyssea, a hol oly sok mellékcselekmény nemcsak hogy 
nem árt a főcselekmény fejlődésének, de annak a hatását és jelentőségét 
nyomrólnyomra emeli, szóval az összefüggés a fő- és mellékcselekmény 
és az epizódok közt nemcsak logice, de psychologice is indokolva van. 
Az egyes műköltők a compositióban valóságos virtuózok. A tárgy sok
oldalúsága, a helyszín roppant terjedelme, a személyek és események 
sokasága oly harmonikusan össze van illesztve, az epikai menet, az ese
mények folyamszerű hömpölygése oly szabályszerű, oly harmonikus, 
hogy az olvasó lelkében, képzeletében mintegy kéjes kielégültség és 
gyönyör között továbbúszik az események csendesen rengő hullámain. 
Mily csodás jelenség ebben a tekintetben a Divina Comedia ; de a sokat 
kifogásolt Aeneistől sem tagadhatni el a sokat hangsúlyozott epikai 
nyugalom bizonyos és különleges báját, méltóságát.

A szerkezetnek ilynemű méltatása mindenesetre nagyban képessé 
fog tenni az igazán epikai remekek valódi æsthetikai élvezésére.

Ezen három szempontot akartam röviden kiemelni, hogy az epikai 
költészet tárgyalása menetén figyelembe vétessenek, a mennyiben azt a 
művek összehasonlításának lehetősége megengedi. Az eposzok jelentő
ségét hangsúlyoztam, hogy különösen a felsőbb osztályok tanuló ifjú
ságában érdeklődést ébreszszünk ezen alkotások iránt, a melyek az 
emberi szellem nagyfontosságú termékei ; mintegy a szellemi fejlődés, a 
haladás időnkint való összefoglalásai, egyes nemzetek, korok gondolat
áé kedélyvilágába igen könnyű és mégis mély bepillantást engednek. 
Mint már fentebb említettem, az oly kedvelt regényirodalom bármily 
gazdag tárházát is képezi az élet, főleg pedig a magánélet és az ember
egyed lélektani problémáinak, mégsem, vagyis épen azért nem tartom 
megfelelőnek az ifjúság olvasmányi igényeinek. Kiszorítani azonban nem 
óhajtom, legfeljebb megszorítani és pedig főleg az itt szellőztetett epikai
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remekek javára. A világirodalom eposzai tudtommal nem nagyon talál
hatók a nyilvános könyvtárakban és azt is fel tudom fogni és természe
tesnek találom, hogy a nagy közönség, a mely főleg a modern regény
éé novellairodalom termékeit emészti, nem fog nagy érdeklődést 
mutatni sem a naiv, sem a müeposz iránt. A művelt közönség közt 
is, a kik irodalmilag képzettek, nem fognak sem alkalmat, sem kedvet 
találni arra, hogy ezen remekek jótékony és nagy fokban művelő és ne
mesítő hatását érezzék. Legtöbbre nézve elveszett, holt kincsek azok. So
kakat elvon a színpad, a mely a művelt közönségnek, de meg magának a 
fiatalságnak képzeletét, érdeklődését teljesen lefoglalja. Azon sok meg
kapó jellem, elbájoló kép, fenséges helyzet, nagyjelentőségű vezéreszme, 
oly sok dicső ideál és egész korokat és nemzeteket mozgató gondolat és 
érzelem, melyet az eposz nyújt, a legtöbb műveltre nézve elvész. Az epi
kának nyugodt előadását az események jelentőségteljes, folyton hullámzó 
és mégis szabályos áradatát és gazdag csoportosítását, a világtörténelmi 
nagyfontosságú és korszakalkotó eszmék és érzelmek oly plastikus, eleven 
megtestesülését, az igazi ideálok szellemi és művészi csodás pantheonját, 
a közvetetlen nép- és nemzeti szellem ezredéveken keresztül átöröklött 
typikus alapvonásait, melyeket az eposz oly fesztelenül, oly közvetetlenül 
fejez ki és nyújt, az egyes korok és népek életmódját, környezetbeli hely
zetét, mely azokat oly hathatósan járja át : mindezt első sorban a 
serdültebb középiskolai ifjúság eminenter megfelelő olvasmányának tar
tom. Ez kedélyét nem zavarja meg, mint a színpadi látványosság, képze
letét nem téveszti meg, mint a modern naturalista és secessionista re
gény- és novellairodalom termékei. A kellő idealismus magaslatán tartja 
meg és erősíti meg az ifjú kedélyét, mely idealismusra korunknak inkább 
szüksége van, mint bármely más kornak. Annyi felvilágosító, tájékoz
tató, felvillanyozó és lelkesítő eszmét egyéb irodalmi fajokból, legalább 
ebben a korban, aligha meríthet az ifjúság.

Épen azért főleg a középiskola vezetőjét, az ifjúsági könyvtárak 
kezelőjét óhajtanám az itt vázoltakra figyelmessé tenni. De a rendszeres 
poétikai oktatás általam megjelölt irányban való támogatását is szeret
ném főleg az epikum számára biztosítva látni. Hogy a könyvtár kezelője 
ama epikai művekre irányítsa az úgy is sokat olvasó ifjúság figyelmét, ezt 
csak ama remekek minél behatóbb és lehetőleg kimerítő méltatása által 
érheti el, a mennyiben természetes, ezt a középiskolai oktatás kerete és 
terjedelme megengedi.

Úgy hiszem, hogy epikai olvasmányra gondolt Hegedűs István, 
midőn a művészi oktatás szempontjából a Pæd. Társaság ez évi nagy
gyűlésén ezeket mondta :

«Ha nagy költőink plastikus előadása mindig eleven színekkel 
ujul meg ifjaink lelkében : akkor a lelkesedés beszédessé teszi az ajkat,

Magyar Pœdagogia. IX. 6. 7. 25
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színessé a tollat. Ha a képzelmet nem tápláljuk elébb, akkor hiába a 
képtár összes készlete. A történeti képen csak jelmezt és szembántó 
színzavart lát, ha az a jelenet nem szövődött a k ö l t ő  olvasása, sőt könyv- 
nélkül tanulása közben az ifjú álmaiba.»

B eljak  B er n â t .

AZ ORSZÁGOS KÖZOKTATÁSI TANÁCS MUNKÁS
SÁGA AZ 1899/900. ISKOLAI ÉVBEN.

Az Országos Közoktatási Tanács állandó bizottsága a most 
végződő iskolai évben 22 ülést tartott s ezeken a. következő ügyek
kel foglalkozott.

Elkészítette az állami elemi tanítóképző-intézetek tantervét, 
melyet egységesebbé, gyakorlatibbá, szabatosabbá és részletesebbé 
tett a mainál. Hosszas szakbizottsági tárgyalások után maga az 
állandó bizottság nyolcz ülést fordított (szept.—jan.) erre az ügyre 
s jelentését folyó évi február hó elején terjesztette fel róla a minis- 
terbez.

Második nagyobb szervezeti munkálata volt az állandó 
bizottságnak a felsőbb leányiskolái tanterv revisiója, melylyel 
január végétől junius 15-ig hét ülésben foglalkozott. Az e végből 
kiküldött szakbizottság már egy évvel azelőtt elkészült javaslatá
val; de ennek tárgyalására az állandó bizottságban csak a tanító
képző-intézeti tanterv elintézése után kerülhetett sor. A revideált 
felsőbb leányiskolái tanterv ismét helyreállítja az iskola tan
folyamának egységét s mellőzi a mai különbségtételt az első- és 
másodrendű felsőbb leányiskola közt. A tanítás anyagát az egy
séges tanfolyam hat évére osztván szét, a tanterv szerkezete vilá
gosabbá és határozottabbá vált. A természettudományi tantárgyak 
közt a természetrajznak több helyet juttatott, a természettant ösz- 
szébb szorította. Az irodalmi és történeti tárgyaknál pedig helyet 
engedett azoknak az újításoknak, a melyek a revideált közép
iskolai tantervekben, a közvélemény általános elismerésével, érvé
nyesültek.

Az állandó bizottság napirendjén még egyszer — utoljára — 
megfordult az osztott népiskola tanterve is, melyet a tanítóegyesü
letek észrevételei alapján az utolsó revisióban részesített a bizott
ság s még deczemberben véglegesen szövegezve fölterjesztett.
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Ezekkel az organikus munkálatokkal az állandó bizottság 
teljesítette mindazokat az egyenként kitűzött feladatokat, a melyek 
a Tanács újjáalakítását elrendelő ministeri leiratban foglaltattak. 
Közülök két munkálat nem jutott még teljes befejezéséhez : az 
osztatlan népiskola tanterve még függőben van, és a polgáriskola 
reformjáról készített előleges tanácsfölterjesztés még a ministerium- 
ban várja a további tárgyalásokhoz szükséges döntö lépés meg
történtét.

Az említett organikus munkálatokon kívül az állandó bizott
ság a ministertől hozzá vóleményes jelentéstételre leküldött több 
fontos ügygyei foglalkozott. Az Orsz. Paedagogiai Könyvtár és 
Tanszermúzeum szervezete ; a tanítóképző-intézeti rendtartás és 
képesítő-vizsgálati szabályzat ; a népiskolai helyesirás szabály
zata ; a népiskolai szemléltető képek ; a népiskolai ifjúsági könyv
tárjegyzék; a felsőbb leányiskolái tanítónők qualiflcatiója ; a 
tanítóképzőintézetek tankönyvei; az idegenajkú vidékek közép
iskoláinak tankönyvei voltak azok a tárgyak, a melyekről meg
felelő jelentésekkel és concrét javaslatokkal számolt be az állandó 
bizottság.

Ezenfelül megvitatás alá kerültek az 1898/9. évi iskola
látogatásijelentések s a középiskolai revideált tantervekhez készülő 
idasítások az egész éven át foglalkoztatták a felkért szakférfiakat 
és a középiskolai szakbizottságot. A dolog természeténél fogva 
lassú elintézéssel járó utasítási munkálatok az iskolaév végéig el 
nem készülhettek ugyan, de annyira haladtak, hogy még a folyó 
évben az állandó bizottság elé kerülhetnek s a jövö iskolai év 
alatt közre lesznek bocsáthatók. A tanítókepző-intézeti tantervi 
utasításoknak már megkezdett tárgyalásai egyelőre függőben ma
radtak s folytatásuk csak a fölterjesztett tantervnek miniszteri 
jóváhagyása után válik lehetségessé.
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KÜLFÖLDI NÉPISKOLAI SZEMLÉLTETŐ KÉPEK 
KIÁLLÍTÁSA.

Az 1899. évi költségvetés tárgyalásakor Wlassics Gyula dr^ 
kultusminiszter, a képviselöház osztatlan helyeslése között kije
lentette, hogy a művészeti oktatás nemcsak önczél, hanem a val
lásos nevelés után az hatalmas pædagogiai eszköz a hazafias 
érzület ápolására és a művészeti érzékj fejlesztésére, a mely neme
sebb tartalommal, idealismussal, altruistikus motívumokkal gaz
dagítja az ember karakterét, a mire pedig nagy szükségünk van, 
különösen a mostani igen gyakran anyagias, küzdő korszakban, a 
mikor a rágalom, irigység és ehhez hasonló fegyverek annyira 
napirenden vannak. Majd a népoktatásra áttérve erősen hangsú
lyozta, hogy a népoktatás intensiv fejlesztését czélozza az a terve, 
hogy olyan szemléltető képekkel láttassanak el a népiskolák, a 
melyek egyfelől a szép iránti érzékét, másfelől a hazafias érzést 
emelik.

Alig hangzott el a miniszter e nagy fontosságú nyilatkozata 
a kepviselőliázban, nyomban utasította a népiskolai ügyosztályt a 
szükséges tervezet elkészítésere. E tervezetet a miniszter a múlt 
évi október hó 16-án tartott enquèten mutatta be a meghívott szak
férfiaknak. Ekkor mondta ki a miniszter, hogy nyílt pályázat ú t
ján szándékozik 20 történelmi, 12 földrajzi és 8 irodalmi tárgyú 
szemléltető képét hazai művészeink által a népiskolák számára 
készíttetni. Egy kép tiszteletdíját 500 koronában állapította 
meg és kijelentette, hogy a 40 kép költségének fedezésére 20,000 
koronát kíván előirányozni az 1901. évi költségvetésben a nép
nevelési közös szükségletek terhére. Ez értekezlet határozatából 
kifolyólag a szemléltető képek tárgyainak megállapítására legje
lesebb tudósainkat kérte föl a miniszter és azok miként való festé
sére, művészek és pædagôgusokbôl álló bizottságot szándékozik 
kiküldeni. A képek forgalomba hozatala kiadó útján történnek. 
Az állam e kiadó-vállalatot akként támogatná, hogy az állami 
iskolák számára egyszerre megrendelné a képeket; ezentúl pedig 
a vállalatot bizonyos összeggel állandóan óhajtja segélyezni. Ezzel 
szemben a képek árát a miniszter állapítaná meg.

A képek tárgyainak megállapításában tudósaink valóban
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nemes versenyre keltek és így rendkívül becses anyag fekszik im
már a Közoktatási Tanács asztalán. A Közoktatási Tanács munká
ját megkönnyítendő, de a végből is, hogy hazai művészeink a kül
földi legkitűnőbb ilynemű szemléltető képeket megismerjék, be
szerezte a kultusminiszter a franczia, angol és a porosz közokta
tási minisztériumok utján az ottani legjobb népiskolai szemléltető 
képeket és azokat az országos képtár helyiségeiben kiállította. A ki
állítást a miniszter ez év május hó 16-án Halász Ferencz minisz
teri osztálytanácsos kíséretében nyitotta meg.

A kiállítás szűk keretű. Nem mutatja egész áttekinthetőségé
ben a művelt külföld ilynemű termékeit. Hiányzanak a belga képek, 
hol különösen Gérard művészi történelmi képei nagy mértékben 
előmozdítják az iskola nemzeti irányzatát. Hiányzanak a svájczi 
és dániai képek, nem is szólva Amerikáról, hol különösen az 
Egyesült-Államokban az újabb időkben rendkívül nagy gondot 
fordítanak az iskolák belső díszítésére. De számot kellett vetni a 
beszerzés pénzügyi nehézségeivel is. Ámde az ily szűk keretben is 
érdekes és tanulságos a kiállítás.

A kiállításon a következő kiadó-czégek vannak képviselve : 
Art for schools associaton ; Arnold Edward ; Bacon ; Bell; Blachie ; 
Chamber; Danzigi muzeum ; Delagrave ; Educational supply; 
Gill ; Hölzel ; Ismeretlen ; Johnston ; Kafemann ; Kirchhoff ; 
Kohlhammer; Lernender; Moffatt & Paige; Nelson; Philip; Rivi
ère ; Schreiber I. F. ; Society for promoting Christian knowledge ; 
Wachsmuth. Az anyag csoportosítása az oktatás ágai szerint osz
lik meg. Az így előállott csoportok a következők :

I. Olvasás, irás, számolás.
II. Beszéd- és értelemgyakorlatok.
III. Természetrajz és földrajz.
IV. Történelem.

V. Hit és erkölcstan.
VI. Angol és német népiskolai tankönyvek és olvasókönyvek 

gyűjteménye.
Az országos képtár folyosóján van elhelyezve az angol olvasó

táblák csoportja. E csoportban különösen tanulságos tanító em
bernek a T. Nelson és fiai londoni ezég kiadásában megjelent 
«Fali képes olvasótáblák », leczkékre osztva. Szeretném, ha egy 
angolul tudó tanító lefordítaná ezeket a kitűnően összeállított és 
a kis gyermek fölfogásához mért rövid mondatocskákat ; hadd lát
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nák tanítóink, hogy az angol 6 éves gyermeket nem tanítják ol
vasni nagy igazságokat tartalmazó és így nehezen érthető köz
mondásokkal.

Az I. terembe lépve azonnal föltűnnek Gotland rajzai. Eze
ken a mesterségek és művészetek vannak bámulatos egyszerűség
gel megrajzolva a párisi városháza frescói után. Kevés színnel so
kat fejeznek ki Ackermann színes kőnyomatai. Különösen kedve
sek itt a képek köriratai. Ezek is rendkívül egyszerűek és a kis gyer
mek fölfogásához mértek. A »Nyár» fölirata ez: «Ha minden fa 
lombos, nem koldus a veresbegy, akkor mennyasszony a Jenny 
Wren, és szól, szól, énekel a pacsirta a térés gabnaföldeken.» Az 
egyszerűség, a kevés szín és kevés alak különösen jellemző az an
gol szemléltető képeken. És mégis mily sokat mondanak ! így a 
Blackie és fia, londoni czég kiadásában különösen három kis ket
tős kép ragadta meg a figyelmemet.

Két-két képecske van egymás mellé állítva, hogy az ellentet 
a kettő között frappáns legyen. így pl. két kis lányt mutat be a 
művész, mellőzve minden magyarázatot. Az egyik csodálatos szé
pen fölpiperézett ; a másik a merő egyszerűség. Az egyik kép alatt 
ez olvasható : Boothby Penelope kisasszony. A másikon ez : Ártat
lanság. Ugyanezt fejezi ki Th. Laurence : Amalia és Egyszerű
ség föliratű képe. Derűit hangulatot kelt E. Landseer két kutyát 
ábrázoló képe. A képek felirata így hangzik: «Az emberi társada
lom tiszteletre méltó tagja. Alexander és Diogenes». E kedves ké
pek mellett mily hitványság egy német kiadásban megjelent szí
nes kőnyomat: «A magyar puszta képe!» Eendkívül értékesek 
azonban a tanítás szempontjából a leányok foglalkoztatására vo
natkozó és a G. GUI és fiai londoni czég kiadásában megjelent 
mértani testek, földrajzi elnevezések, a tengerész iránytűje és az 
óra lapja tanítását szemléltető képek. Ugyancsak elmés kép a gyü
mölcsökkel számoló tábla. Ebben a csoportban messze kimagasla- 
nak H. Liviére kőnyomatai. Ezek a hajnalt, lovat, birkát, tengert 
és az estet ábrázoló művészi képek, a melyek valóban alkalmasak 
arra, hogy a gyermekben a művészeti érzéket is fölkeltsék. A te
rem baloldalán lévő természetrajzi képek szintén értékesek ; habár 
e tekintetben mi sem igen állunk a külföld mögött.

A II. teremben a földrajzi képek dominálnak. Bár itt is a 
tanítás szempontjából igen becses természetrajzi képeket láthatunk- 
Ezek a Moffatt és Paige londoni czég kiadásában megjelent állat
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tani fali táblák. Az állatok és madarak glóbusokon vannak elhe
lyezve. Az egyik képen a madarak, a másikon az állatok földrajzi 
elterjedésük szerint. Ugyancsak tanulságos ugyanezen czég kiadá
sában megjelent atlasz a földrajzi kifejezések oktatásához. Legér
tékesebbek azonban e teremben a földrajzi oktatáshoz szolgáló 
szemléltető képek, a melyek T. Nelson és fiai czég kiadásában je
lentek meg. Ez az egész egy képsorozat. Az első rész a négy ég
hajlati pontot ábrázolja és azután végig vezet a föld alakján és 
nagyságán, végül pedig Anglia domború képét mutatja be.

Az utolsó teremben a történelemnek és segédtudományainak 
tanítására szolgáló szemléltető képek vannak elhelyezve. Ugyanitt 
vannak a hit- és erkölcstanra vonatkozó képek is. A történelmi szem
léltető képek között különösen értékesek a poiosz archeológiái fali 
táblák : a llölzel-íéle osztrák és magyar őskori emlékek fali abrosza 
és a Kohlhammer W. sttutgarti czég «Bégiségtani fali abrosza. » 
Ezek a képek reánk magyarokra nézve azért birnak nagy fontos
sággal, mert eddigelé népiskoláinkban egyáltalában nem fordítot
tak arra gondot, hogy a nép gyermekét megtanítsák arra, hogy 
szántás-vetés vagy ásás alkalmával ne dobja el a gyakran értékes 
őskori leletet, hanem mentse azt meg a tudomány számára. Kü
lönben a kiállított történelmi képek hidegen hagynak bennünket ; 
mert nem találjuk meg azokban azokat a képeket, a melyek alkal
masak a serdülő gyermekben a hazaszeretetet fölkelteni és folyton 
ébren tartani. Wlassics miniszter ís erősen hangsúlyozta a kiállí
tás megnyitásakor, hogy a népiskolában első sorban oly képekkel 
kell a falakat ékesítenünk, a mely a magyar gyermek szivében 
királya iránt hűséget, a haza iránt pedig kiolthatatlan szerete- 
tet kelt.

A bibliai képek kiállítása egyáltalában nem kelt művészi ha
tást. Pedig mily pompás tárgy kínálkozik a festő ecsetjére. Az er- 
kölcstani képek között megrendítő Ch. Delegrave, párisi czég kiadá
sában megjelent és az alkohol pusztításai ábrázoló szemléltető 
képsorozat. E kép tárgya a franczia elemi iskolákban helyet foglal
hat. Művészileg is van megrajzolva. Nálunk hasonló tárgyú szem
léltető képet legfölebb az ismétlő iskolák számára lehetne festeni.

Az angol és a német népiskolai tankönyvek és olvasóköny
vek gyűjteményét külön czikkben fogom ismertetni.

Fölötte kívánatos, hogy tanítóink e kiállítást, a melyet 
Halász Ferencz osztálytanácsos oly meleg szeretettel rendezett,
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minél sűrűbben látogassák, mert egyben-másban hazai viszonya
inkhoz is alkalmazható útmutatást szereznek népoktatásunk inten
siv fejlesztésére.

Körösi H enrik.

PÆ DAGOGIAI KÉPEK EGY MODERN KÖZÉPISKOLA
ÉLETÉBŐL.*

(New-School Abbotsholme.)

«Salus Scholas salus civitatis.»

Századunk fordulóján sajátszerű mozgalommal találkozunk m in
denfelé, politikai és társadalmi életünkben egyaránt. Mintha az emberi
ség egy részét nem  elégítették volna ki azok a vívmányok, melyeket 
a 19-ik század felmutatott a míveló'dés terén ; új eszmékért kezdenek 
lelkesedni, új eszményeket tűznek maguk elé. Pedig e század kulturális 
haladása fényes eredményeket mutat fel. Az ember kutató eszével behatolt 
a természet titkaiba ; feltárta a földnek és tengernek mélységeit s az égnek 
magasságait ; a tudomány hatalmával átalakította az emberi életet ; ki
tűzte az állam i feladatokat s megalkotta a jogrendet; biztosította a nem 
zetek alkotm ányos szabadságát és jogát ; a vallás-erkölcsi életet pedig a 
liumanismus és lelkiismereti szabadság szellemében fejlesztette. A nagy 
problémák m indenikét századunk-nem oldhatta meg s teljes sikerrel sem  
dicsekedhetik minden téren ; az új században is nagy feladatok várnak 
még megvalósulásra, hogy mívelődésünk a megkezdett irányban tovább 
fejleszthető és fentartható legyen. D e úgy tetszik nekem, hogy e for
rongó időszakban korunk kulturális vívmánya is sok tekintetben meg 
van támadva ; hisz olyan irányzatokat és tanokat kezdenek hirdetni, a 
melyek az államok jogrendével, a liumanismus elveivel s a vallás
erkölcsi élet igazságaival homlokegyenest ellenkeznek. Ilyen körülmé
nyek között, midőn ellentétes érdekek szállnak egymás ellen síkra, foko
zott kötelessége minden mívelt embernek odahatni, hogy az eddigi 
kulturállapotot fentartva, lehetőleg azt tovább fejleszszük a biztosítsuk 
az emberiségnek továbbra is a haladás és boldogság feltételeit. Az átala
kulás forrongó processusával nekünk is —  a tanügy hivatott munkásai
nak —  számot kell vetni s gondoskodnunk kell arról, hogy az új nem 

* Felolvastatott a székely-udvarhelyi középiskolai tanár-körnek 1900. 
márczius 17-iki ülésén.
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zedéket előkészítsük arra a nagy küzdelemre, melyet ez új korban, a 
lét nehéz harczában, a jobb ügyért meg kell vívnia. A czél érdekében 
tegyük vizsgálat tárgyává azt, hogy jelenlegi iskolai rendszerünk meg
felel-e minden tekintetben ama magasabb paedagogiai elveknek, a me
lyeket a nevelésügy nagy reformátorai hirdettek, vájjon ellátjuk-e az 
ifjúságot azzal az ismerettel és készültséggel, melyet tőle az élet szük
ségképen megkövetel, hogy helyét a küzdő-téren megállhassa ? Hogy az 
iskolák a jelenlegi rendszer mellett a kitűzött czélnak teljesen nem felel
hetnek meg, ezt legékesebben bizonyítja az Európaszerte megindult ha
talmas áramlat, a mely -— különösen az újkor irányaira s küzdelmeire 
való tekintettel — az iskolák reformálását s gyökeres átalakítását sür
geti. A reform-iskola hivei hangoztatják, hogy az iskolai nevelést és 
oktatást a legszorosabb kapcsolatba kell hozni a modern kultúrával s 
képesíteni kell az ifjúságot arra, hogy az új században reáváró nagy fel
adatokat sikerrel megoldhassa s helyét a küzdelemben detekasan meg
állhassa. Hangoztatják, hogy az iskolák eddigi oktató jellegét ki kell 
egészíteni a nevelő iránynyal s törekedni kell arra, hogy a test és lélek 
harmonikus fejlesztése által életrevaló, értelmes és jellemes nemzedéket 
nyerjen a haza. Az ész és értelem művelése, bizonyos ismeretek és kész
ségek elsajátítása, a tudás és tanultság egymagukban még nem elégségesek 
az életre, hanem oda kell hatni, hogy a testi és lelki erők összhangzatos 
nevelése által az ifjúság szilárd akaratra, határozott jellemre tegyen szert, 
a ki ismereteit tudja és akarja is értékesíteni. Az erős jellemű akarat 
kiképzésére pedig nemcsak az értelem mívelése, hanem az összes emberi 
erők tervszerű kifejtése szükséges. Nem elégedhetünk meg egyszerűen a 
theoretikus ismeretek s intellektuális javak megszerzésével, hanem Her- 
barttal sürgetnünk kell mindazon tényezőknek a nevelő-oktatás körébe 
való bevonását, a melyek által az erkölcsi jellem kialakulását elősegít
hetjük és biztosíthatjuk, így a testi erőt és ügyességet, a praktikus kézi
munkában való jártasságot s az érzékek fejlesztését is. Ez elvek hangoz
tatásával nem akarjuk az iskola fenséges rendeltetését alábbszállítani, 
csak jelezzük, hogy a középfokon a tudományoknak tisztán az igazságért 
való hirdetése nem lehet kitűzött czél, mert e feladat teljesítésére az 
egyetem van hivatva. A középiskolával szemben más követelményt 
állítunk föl. Azt várjuk a középiskolától, hogy nevelő-oktató tisztében 
arra törekedjék, hogy a már elért és értékesnek bizonyult kulturális 
javakat fentartsa s terjeszsze ; a tanításban a lényeges dolgokra fektetve 
a súlyt, ismertesse meg az ifjúsággal hazája művelődési állapotát s az 
emberiségnek, különösen pedig nemzetének történeti fejlődését ; képe
sítse azt arra, hogy tudja a természet alkotásait s az emberi műveket 
megérteni és méltányolni ; az antik nyelv elemeinek ismerete mellett 
tanítsa meg arra, hogy egy vagy két idegen modern nyelvet folyékonyan
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beszéljen ; adjon vallás-erkölcsi vilgnézetéhez s nemzeti érzületéhez szi
lárd alapot ; vezesse rá, hogy tudjon helyesen gondolkozni s gondolatait 
megfelelő formában kifejezni ; keltsen érdeklődést mind az iránt, a mi 
szép, jó és igaz. Ha a középiskola az eszményi czélt meg tudja valósítani, 
ha a testi és szellemi tevékenység között az egyensúlyt helyreállítja s az 
összhangzatos jellemképzést biztosítja, úgy az eredménynyel meg lehe
tünk elégedve ; ennél többet nem kívánhatunk. — Ily eszméknek hatása 
alatt áll az az intézet, melynek életéből néhány jellemző képet akarok 
most bemutatni.

Ez intézet neve: « New-School Abbotshoime» (abbotsholme-i új 
iakola), mely ott van Angliában, északnyngoti irányban Londontól, 
Eocester város közelében, a kies Dove folyó mentén. Alapítója: dr. Ked
dié Cecil, ki azt tűzte czélul, hogy a híres pædagogusok — mint Co- 
menius és Pestalozzi, Locke és Spenzer, Herbart és Ziher, valamint a 
nagy gondolkodók, Carlyle és Euskin által hangoztatott pædagogiai 
elvek szemelőtt tartásával olyan intézetet létesítsen, a melyben a német 
oktatási és angol nevelési rendszer kiválóságai egységes egészszé olvad
nak s a német deduktiv gondolkozási erőt és érzelembeli bensőséget 
művésziesen egészíti ki az angol induktiv megfigyelő képesség, akarati 
erő s alkalmazó tehetség. Eszményképe ez intézetnek az, hogy a testi és 
lelki erők összhangzatos nevelése által az ifjúság képzését teljessé és egy
öntetűvé tegye s ellássa azt az általános, egységes és életrevaló művelt
séggel. A Herbart-Ziher hangoztatta concentratiós nevelésnek s Co- 
menins és Pestalozzi sürgette verbális és reális képzés egyesítésének 
áh a szolgálatában. Nem dicsekszik ez intézet eredetiséggel, azt sem 
hirdeti, hogy pædagogiailag elérte a tökéletességet, de határozottan 
azon az úton van, a mely a tökéletesedés felé vezet. Alig tíz évre terjedő 
működésével a mívelt népek figyelmét magára vonta; Német- és Franczia- 
országban méltónak találták az utánzásra ;* s ma már Európaszerte hir
detik. hogy az abbotsholme-i iskolai rendszer hivatva van arra, hogy a 
középiskolák reformálására megadja a helyes irányt.

Az abbotsholme-i intézet már fekvésével, külső és belső berende
zésével is nagyon elüt a mi megszokott középiskoláinktól. Távol a nagy 
városok zajától, a természettől gazdagon megáldott vidéken, kies folyó 
mentén, mintegy 200 holdnyi területen, hol hegy és völgy, erdő és mező, 
rét és szántóföld szabályosan váltakoznak, magasan emelkedik ki az in
tézet hatalmas épülete gazdasági és ipari mellékhelyiségeivel együtt, a 
melyeket gyönyörű park és játszóterek vesznek körül. Egy modern para-

* Az abbotsholme-i új iskola szerint szervezték a H. Lietz-féle Ilsen- 
burg melletti pulvermülile-i német középiskolát s az E. D’emolins alapí
totta franczia «Ecole des Boches»-t Verneuil mellett.
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diósomnak képzelhetjük Abbotsholme-ot, hol tanító és növendék — esz
ményi légkörben élve — zavartalanul folytathatják nemes hivatásukat, 
elmerülhetnek tanulmányaikba, munkáikba, s ha kifáradtak, szerezhetnek 
maguknak bőven nemes szórakozást és üdülést ; elmerenghetnek a ma
darak csicsergő énekén, gyönyörködhetnek a természet fenséges pom
pájában s abban, a mit emberi ész és kéz, rátermettség és ügyesség 
nemes élvezetül nyújthat mindnyájunknak.

Az intézet monarchikus szervezettel bir, s mint ilyen egy kis álla
mot alkot az államban, hol mindenkinek — az egyéni szabadság tiszte
letben tartása mellett — megvan a maga törvény- és szokásszabta joga 
és kötelessége. Az intézet élén az igazgató áll, mint monarcha, ki az 
anyagi és szellemi ügyek legfőbb intézője és kormányzója; mellette 
vannak miniszterei, a tanárok, kik őt a kitűzött feladat megvalósításá
ban támogatják. E kormányzó testület függetlenül és szabadon állapítja 
meg tanrendszerét, tűzi ki a czélt s válogatja meg a czél érdekében 
eszközeit. Tanrendszerök alapja : a nevelő tanítás ; czéljok az, hogy 
az ész és értelem mívelése mellett az egyén összes physikai és 
lelki erőit bevonják a nevelés körébe s azok összhangzatos és 
intensiv fejlesztése által biztosítsák az egyéni jellem kialakulását ; 
azt akarják elérni, hogy olyan ifjúsága legyen a nemzetnek, mely 
testi és szellemi erőben kiváló, erős és szívós a kitartásban, életrevaló 
és vállalkozó szellemű, tud a körülményeknek megfelelően képességeivel 
rendelkezni s egyúttal igazi gentleman. Komoly törekvésök, hogy az 
ifjúság ez intézetben, mely az angol köz- és családi élet szellemétől s 
vallás-erkölcsi érzületétől van áthatva, átélje -— en miniature — nem
zetének életét s az emberiség történetének főbb fázisait és megismerje a 
klassikus és modern kultúra vívmányait ne csak képzeletben, elméletileg, 
hanem a gyakorlatban, valósággal is. Ez az ideális czél szabja meg a tan
terv keretét s irányítja az eszközök megválasztását.

Az abbotsholme-i új iskola real-gymnasiurnn&k mondható, a 
melynek tantervében a human-tantárgyakat reális tanulmányok egészítik 
ki. Nemcsak modern (angol, franczia és német) nyelvekkel s szorosabb 
értelemben vett természettudománynyal foglalkoznak, hanem klassikai 
stúdiumokkal (latin, görög), történelemmel, földrajzzal, mennyiségtannal 
és rajzzal is ; gyakorolják magukat énekben, zenében, testedző és lélek
üdítő játékokban, különféle sportokban, s a gyakorlati élettel kapcsolatos 
gazdasági és ipari munkát is végeznek. — A tantervben a concentratio 
elve nyer kifejezést ; igyekeznek a különböző tantárgyakat szerves és 
egységes egészszé kapcsolni s azokat egymásra való vonatkozásukban 
tanítani. Súlyt helyeznek arra, hogy lehetőleg olyan ismeretet közöljenek 
a növendékkel, melynek nevelő értéke van, hat az ifjú lelkére в irányítja 
nemcsak a gondolkozást, hanem az érzést és akaratot is. A tanításnál
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számot vetnek a növendék hajlamával, törekvésével, s e tekintetben — 
bizonyos korlátokon belül — annyira mennek, hogy az egyéniség érvé
nyesülését is megengedik. Attól a növendéktől, melyik a klassikai tudo
mányok iránt lelkesedik, kevesebbet kívánnak a reális tárgyakból, és 
viszont. Fődolog az, bogy a tanuló egyik vagy másik tantárgyban dicsé
retes előmenetelt és komoly érdeklődést tanúsítson. — A didaktikai 
eljárásban szabályul szolgál az, hogy a tanító a növendéket vonja be a 
munkába s ott, a hol lehetséges, csak a vezető, útmutató szerepet vigye ; 
az oktatásban legyen tekintettel a lelki élet fejlődésének folyamatára ; 
haladjon egyszerűről az összetettre, közelről a távolabbra ; a képzetet 
előzze meg a szemlélet, a gondolatot pedig a fogalom ; az elvontat érzé
keltesse ; vizsgálja a dolgok okait, hasonlítsa egybe s bírálja azokat ; a 
szerzett ismereteket vonatkoztassa egymásra, mélyítse s tegye maradan
dóvá. Igaz ugyan, hogy e paedagogiai princípiumokat nem az abbotshol- 
me-i iskola találta fel, hisz ezeket már Comenius és Pestalozzi hangoz
tatták, Herbart és Ziher pedig tudományosan kifejtették, de érdeme ez 
intézetnek az, hogy e didaktikai alapigazságokat következetesen és terv
szerűen viszi keresztül a nevelő-oktatás egész vonalán.

Említettem, hogy a tanterv és oktatásban rejlő egységet a con- 
centratio elvének gyakorlati alkalmazása adja meg. A concentratiót nem
csak a tudományok két nagy csoportján, a nyelv- és történelmi, termé
szet- és mennyiségtudományok keretén belül igyekeznek megvalósítani, 
hanem az egyes tárgyak tanításában is a szerves 6gység fentartására 
súlyt helyeznek ; sőt gondot fordítanak arra is, hogy a tudományok 
human- és reálága a földrajz által egybekapcsolható legyen.

Lássuk, hogy e hangoztatott pædagogiai s didaktikai elvek gyakor
latilag mennyiben nyernek alkalmazást s az intézet kitűzött czélját mi
képen érik el. Vizsgáljuk először is az értelmi, másodszor a testi, har
madszor pedig az érzelmi nevelés tényezőit.

I. Az értelem mívelésére elsősorban a human- és reál-tárgyak 
szolgálnak.

A humán-tárgyak között a főszerepet a nyelv- és történeti tudo
mányok viszik.

A nyelvek tanításánál a fősúlyt az angolra helyezik ; először az 
anyanyelv alapos ismeretébe vezetik be az ifjúságot, s csak miután 
ennek szellemébe behatoltak a növendékek, foglalkoztatják őket idegen 
nyelvekkel. A modern nyelvek közül : a francziát és németet tanítják ; 
az elsőséget e kettő közül a francziának adják. E nyelvek tanításában 
gyakorlati módszert alkalmaznak, az u. n. méthode maternelle-t, mely 
szerint az illető nyelven való folytonos beszéléssel igyekeznek ráve
zetni az ifjúságot arra, hogy az idegen nyelvet minél jobban elsajátít
hassa. E czél könnyebb és biztosabb elérése végett idegen nemzetiségű



tanárokat alkalmaznak, kik a nyelv megtanítása mellett megfelelő tárgy- 
ismeretet is nyújtanak növendékeiknek az illető idegen nemzet történel
méből, irodalmából, kultúrájából s országuk földrajzából. A nyelvtanítás
ban a szemléltetés és gyakorlatiasság minden eszközét felhasználják ; 
gondot fordítanak arra, hogy az idegen szavak mindig bizonyos cselek
véssel vagy dologgal álljanak kapcsolatban, hogy ez által a szavak képe 
annál elevenebben vésődjék be a tanuló leikébe. A szükségnek megfele
lően — képzeletben — átalakítják az iskolát fürdő, háló, étkező-szöbává, 
vendéglő, posta, bolthelyiséggé vagy műhelylyé, s az adott helyzet és 
alkalom szerint folytatnak beszélgetést. Keveset grammatizálnak ; a 
lényeges nyelvtani törvények begyakorlására súlyt helyeznek ; a mondat
tanból csak azt emelik ki, a mi az idegen és anyanyelv közti rokonságra 
vagy eltérésre vontakozik ; a növendékeket nem gyötrik sem extempo- 
ralék Írásával, sem grammatikai rendszer bevágásával.

A nyelvtanítással ügyesen kapcsolják egybe a történelmet és föld
rajzot. A növendéket a térképen utaztatják, pl. Berlinből kiindulva 
Frankfurt, vagy Párisból Lyon felé ; az utbaeső földrajzi viszonyokkal s 
történelmi nevezetességekkel német vagy franczia nyelven való társalgás 
közben megismertetik, s így mélyítik, bővítik a növendéknek azt az is
meretét, melyet a rendes földrajzi vagy történelmi órán szerzett. Az 
irodalmi oktatást is kapcsolatba hozzák a történelem és nyelv tanítá
sával. Ha például a történelmi órán szó van valamelyik kimagasló hősről 
vagy eseményről, elolvassák az ezzel összefüggésben levő költeményt 
vagy prózai művet, s ha ez rövidebb, könyv nélkül is megtanulják. Ily 
eljárás mellett biztos ismeretre tesznek szert ; az ilyen tanításnak van 
mai-adandó becse, positiv értéke ; ez nem verbális oktatás, hanem a szó 
legnemesebb értelmében vett reális képzés ; igazi concentratio.

Miután a növendékek a modern nyelvekben bizonyos gyakorlott
ságra s az ezekkel kapcsolatos stúdiumokban megfelelő képzettségre 
tettek szert, következik a klasszikus tudományokkal való foglalkozás. 
Az ókori nyelvek közül alaposabban a latint ismertetik, a Homeros nyelve 
helyett pedig a «neo-hellén»-t tanítják. Itt is a gyakorlati szempont az 
irányadó ; beszélgetéssel igyekeznek a nyelv megtanulását könnyebbé 
tenni. A kitűzött czél e nyelveknél már kisebb, mint az előbb említett 
modern nyelveknél. Megelégednek azzal, ha az ókori nyelvek segítségé
vel rávezetik az ifjúságot arra, hogy megismerje a klasszikus népek kul
túráját s méltányolni tudja azt a hatást, melyet az korunk mívelődésére, 
állami és társadalmi, tudományos és művészeti életünkre gyakorolt. 
Hangoztatják, hogy a klasszikái stúdiumoknál nem az a lényeges, hogy 
latin vagy görög nyelven dadogjunk, vagy az ókori népekre vonatkozó 
történeti adatok halmazát megtanuljuk, hanem inkább arra kell töre
kedni, hogy válogassuk ki a klasszikus kultúrából mindazt, a mi lényeges
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ев maradandó, értékes és szép, jó és igaz, в ezek alapján tanítsuk meg az 
ifjúságot arra, hogy miképen gondolkozzék és akarjon, hogyan csele
kedjék és éljen. Hisz az élet bölcsesége bizonyára van olyan fontos, ha 
nem fontosabb, mint a könyvekben rejlő bölcseség. A latin közmondás 
szerint is az élet bölcsesége az első, «Primo vivere, deinde philoso- 
phari. » — Hogy a klasszikus tanulmányoknak annál elevenebb legyen a 
hatása, itt is az elméletet a gyakorlat egészíti ki. A mit theoretikailag 
megismertek, azt gyakorlatilag is alkalmazzák. Visszaidézve az ókor em
lékeit, versenyeket rendeznek az olympiai játékok mintájára ; a görög 
areopagus s a római fórumnak megfelelően tanácsot ülnek ; Thaliának 
és Uekpomenenek színpadot emelnek a theatron stílusában, hol klasz- 
szikus darabokat mutatnak be ; harczi játékaikban visszavarázsolják a 
marathoni csata emlékét, a görögök és perzsák harczát s azt a küzdel
met, melyet Sparta és Athenae a hegemóniáért folytatott ; szónoklatokat 
tartanak Perikies, Cicero és Demosthenesként köz- és magánügyekben, 
s még Pheidias módjára kontárkodnak is. — Az auktorok közül elsősor
ban azokat olvassák, kiknek müveiben vonatkozást találnak nemzetük 
történetére, kultúrájára ; így a latin írók közül részletesebben nem a 
nagy Cicero fényes beszédeivel, hanem Cæser : De bello gallico-jával s 
Tacitus : Germanica-jával foglalkoznak.

A reái-tárgyaknál, a mathematika és természettudomány taní
tásánál még nagyobb mértékben érvényesül a gyakorlati szempont, az 
induktiv eljárás. A szemléletre, tapasztalásra, kísérletezésre alapítják az 
ismeretet ; óvatosan kerülik mindazt, a mi gépies, üres ; az akadémikus, 
theoretikus fejtegetésnek nem hívei ; tapasztalatilag igyekeznek elvonni 
az egyes esetekben rejlő igazságot ; az igazságokat följegyzik, gyűjtik, 
rendezik, s ezekből törvényt vagy hypothesist formuláznak. A reális is
meretek kiegészítésére növénytani, földrajzi s ásványtani kirándulásokat 
rendeznek ; foglalkoztatják a növendékeket természet- és vegytani labo
ratóriumokban ; a szemléltetésre került tárgyakat megvizsgálják physikai, 
physiologiai s chemiai szempontból. — Az elvontabb jellegű mennyiség- 
tannál is a gyakorlatiság az irányadó ; így pl. a geometriai igazságokat 
megfelelő tárgyakon érzékeltetik. Ha a különböző mértani alakokról van 
szó, ezeket nemcsak szemléltetik s rajzoltatják, hanem papirlemezből 
meg is készíttetik a növendékkel ; vagy ha kerület, köbtartalom s terület 
kiszámításával foglalkoznak, ezt gyakorlatilag is végrehajtják nemcsak a 
tanteremben és műhelyben, hanem künn a szabadban is, hol fölmérik 
az utakat, mezőt, dombot, folyót, erdőt, fát stb. - így akarják a physi
kai és mathematikai igazságok megismerését megkönnyíteni s biztosítani 
ezeknek a gyakorlati életben való értékesítését.

A tantervben — az említett tudományok mellett — ott találjuk 
még: a hygieniát, ökonómiát és alkotmánytant, melyeket az iskolai
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életre s hazai viszonyokra való vonatkozásban tanítanak. — A hygieniá- 
ban megismertetik az ifjúságot a közegészség szabályaival, a gyakrabban 
előforduló betegségi esetek okával s lefolyásával, a baleseteknél alkal
mazandó segítő eszközökkel, a ruházkodás és étkezés egészségi követel
ményeivel. — Az ökonómiában a helyes gazdálkodás elveit fejtegetik ; 
megtanítják az ifjúságot arra, hogy miképen lehet a szerzett vagy örök
lött vagyont gyarapítani, értékesíteni s minő rendszer mellett történik a 
pénzüzletek ügyvitele, forgalma. Havonként egy-egy növendéket ki is 
küldenek a szomszéd városka valamelyik banküzletébe az ügymenet 
tanulmányozására, a ki aztán társainak — a tanár jelenlétében — be
számol megbízatásáról. — Az alkotmánytanban gyakorlatilag rávezetik 
a tanulókat arra, hogy megismerkedjenek a parlamentáris tanácskozás 
elveivel, a közigazgatás és törvénykezés rendszerével. Parlamentáris 
üléseiken az iskolai élet körébe vágó törvényjavaslatokat tárgyalnak, ha
tározatokat hoznak az iskolai rend és fegyelem ügyében, a miket az 
igazgató — mint monarcha — hozzájárulásával törvényerőre emelnek. 
Törvényszéki tanácskozásaikban pedig valamely képzelt vagy való eset 
fölött mondanak a választott birák — a fennálló törvények szerint — 
Ítéletet, meghallgatva előbb a védő és vádló beszédeket. Tanácskozásaik
ról s határozataikról jegyzőkönyvet vesznek föl, a melyet a szokásos 
formák mellett hitelesítenek. íme, mily praktikus úton készítik elő az 
ifjúságot az életre s mily könnyen szerzik meg a növendékek azon isme
reteket is, melyekre a gyakorlati életben sokszor oly nagy szükség van.

П. Az értelem mívelését harmonikusan egészíti ki a testi nevelés. 
A szellemi munka ellensúlyozásáért is nagy gondot fordítanak a test 
edzésére, ügyesltésére, az izmok gyakorlására s az érzéki szervek fejlesz
tésére. Jól tudják Angliában, hogy Apollo nemcsak a tudomány és mű
vészet istene volt s hogy az értelmi tevékenységet és szellemi fogékony
ságot semmivel sem lehet inkább emelni, mint épen a test tervszerű 
foglalkoztatásával s fejlesztésével. A testi nevelés szempontjából az első
séget a játéknak és kézimunkának adják, nem pedig a tornának. A tor
náért az angol ifjúság nem lelkesedik : annak katonás és nem egyszer 
gépies rendszerével megbarátkozni nem tud. A szellemi munkában ki
fáradt ifjúság üdülésre vágyik, nem pedig újabb fárasztó munkára, a 
mire a torna kényszeríti. A kifáradt lélek felüdítését legbiztosabban 
munkálja a rendszeres iskolai játék, a mely nemcsak a test és lélek, de a 
hazafias és nemzeti nevelést tekintve is rendkivül fontos. A gondosan 
kiválasztott, tervszerűen rendezett s versenynyel egybekapcsolt játékok 
nemcsak a tanulók ügyességét, erejét veszik igénybe, hanem nagymér
tékben emelik a testületi szellemet, az együvétartozás érzetét s fejlesztik 
az önzetlenséget és bátorságot, a kitartást és nagylelkűséget, a kötelesség
érzetet és vállalkozási kedvet. A játék jótevő hatása abban is mutatkozik,
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hogy a szórakoztatás és jellemfejlesztés mellett, megóvja az ifjúságot a 
korai érettség színlelésétől, a blazirtságtól ; ellensúlyozza az idegességet,, 
ezt a modern betegséget, s távoltartja az embert nemcsak a tanuló, de a 
későbbi férfi korban is a szenvedélyes, nyerészkedő játéktól, kártyázástól, 
tekézéstől stb. Az angolok nem felejtették el, hogy Görögországban mily 
nagy szerepet vittek az olympiai játékok s hogy Kómában a Marsmezőn 
a gladiátorok küzdelmeiben egy Caesar is gyönyörködött ; azt is meg
jegyezték naguknak, hogy a rómaiaknál a ludus nemcsak játékot, hanem 
iskolát is jelentett s a ludimagister egyúttal tanító is volt. Az iskolai játé
kok között a főhelyet a nemzeti labdajátékok foglalják el, így a cricket, 
foot-ball, rugby s a lawn-tennis, a melyek mind alkalmasak a testi-lelki 
erő fejlesztésére s a jellem erősítésére. Az olympiai játékok mintájára 
rendeznek páros viaskodást, verseny-gyaloglást és futást, gerely- és 
korongdobást, különféle athletai s gladiatori gyakorlatokat s történeti 
vonatkozással biró harczi játékokat. Ezeken kívül többféle sportot űznek, 
így: lovaglást, vívást, czéllövést, kerékpározást, korcsolyázást s több
effélét. így edzik ott az ifjúságot ; így nevelik őket önérzetre, biztos fel
lépésre, erős elhatározásra, kitartásra, tetterőre ; így készítik elő az életre.

Ez intézet nevelési rendszerében fontos tényezőül szerepel : az 
ipari kézimunka s gazdasági foglalkozás is.

A kézimunka nevelő értékét és képző erejét a legkiválóbb pædago- 
gusok — elkezdve Comeniustól egészen Zillerig — elismerték. A he
lyesen megválasztott munka üdítő hatással van a testre és lélekre ; fej
leszti a test erejét és ügyességét, az érzéki szervek használatát tökélete
síti, s fogékonyabbá teszi a lelket a szellemi munkára. A különböző1 
tárgyakkal való munkás foglalkozás élesíti a megfigyelő képességet, gaz
dagítja a tapasztalatot, rendkívül elősegíti a helyes gondolkozást, a forma 
és æsthetikai érzék fejlődését. A kézimunka megtanítja az ifjúságot kitar
tásra és önállóságra, takarékosságra és önuralomra ; fokozza a lelki tevé
kenységet s támogatja az elméleti oktatást. Socialis haszna is megbecsül
hetetlen ; a társadalmi osztályok közötti ellentétet egyengeti ; közelebb 
hozza a tudóst a munkáshoz ; rávezet arra, hogy egymást a végzett munka 
érdeme szerint méltassuk, я ébren tartja azt a tudatot, hogy az egyén 
csak része az egésznek s csak egyesített erővel lehet a köznek javát mun
kálni. Nemzetgazdasági fontossága pedig abban áll, hogy a különböző 
iparágak iránt az érzéket s érdeklődést fejlesztve, hathatósan mozdítja 
elő az ipar felvirágzását. — A kézimunka pædagogiai jelentőségét 
Európaszerte elismerték ; ott találjuk azt a legmíveltebb nemzetek isko
láiban, így leginkább Svédországban, Norvégiában, Dániában, Angliában, 
de már Francziaország s Németország is megtették ez irányban a szük
séges lépéseket. A gyakorlati foglalkoztatás nem áll ellentétben az 
iskola eszményi hivatásával, sőt annak kitűzött czélját előnyösen támo



gatja s elősegíti a test és lélek egyöntetű fejlesztését, az összhangzatos 
nevelést. A kézimunkának az iskolákban való meghonosításának kérdését 
nem korunk materialistikus vagy utilitaris irányzata döntötte el, hanem 
annak pædagogiai nagy értéke.

Az abbotsholme-i intézetben is ügyesen használják fel a materia 
technika elemeit az általános nevelés érdekében. Pompásan berendezett 
műhelyek és munkatermek állnak az ifjúság rendelkezésére, hol meg
ismertetik őket a különböző iparágak elemeivel s a sokféle szerszám 
csínjával-binjával. Leginkább a fa (slöjd) és papírmunkában gyakorolják 
magukat, de foglalkoznak mintázással (agyagból), a fémek egyszerűbb 
feldolgozásával, laboratóriumi munkával, sőt a szükséghez képest kőmí- 
vességgel is. E munkálatoknál tekintettel vannak az élet s különösen 
az iskola követelményeire. Elsősorban olyan tárgyakat dolgoznak föl, a 
miket már az iskolai életben s háztartásban gyakorlatilag értékesíteni 
tudnak. A faiparból örömest űzik az asztalos, esztergályos és ácsmester
séget ; ügyesen forgatják az idevágó szerszámokat, mint a gyalut, fűrészt, 
baltát, fúrót, kalapácsot ; a szükségnek megfelelően készítenek az iskola 
részére : széket, szekrényt, padot, táblát, kótatartót s egyéb kisebb búto
rokat ; künn a szabadban pedig színi- és zene-előadásokra alkalmas emel
vényt (tribune) építenek; oszlopot, gerendát faragnak; kerítést, 
gátat és kőfalét húznak ; méhest, galambházat, hidat, csűrt, szinaljat 
és csolnakot építenek, s mindezt saját tervök szerint. A feldol
gozott tárgyakat a lehetőségig plasztikailag (ékrovás, faragás) is 
díszítik, a mi által még becsesebbé válik munkájok. A papirlemez 
(cartonnage) munkát is az iskolai és házi szükséglet irányítja. Olyan 
tárgyakat állítanak elő, melyek nemcsak az érzékeket és Ízlést fej
lesztik, hanem geometriai, rajzbeli s más elméleti ismerőtöket is gazda
gítják, mélyítik. Mértani alakokat, skatulyákat készítenek, s így gyakor
latilag is megismerik a különböző vonalakat, szögeket, síkokat és tes
teket. — A fémmunkából az egyszerűbb sodrony- és bádogmunkát 
végzik, különösen az iskolai szükségletek s természettani készületek elő
állítására való tekintettel. — Ezeken kívül foglalkoztatják a növendé
keket az elméleti tanítással kapcsolatban physikai s chemiai laborató
riumokban ; s készíttetnek velők természetrajzi gyűjteményeket.

Az ipari munkát kiegészíti a gazdasági foglalkozás. Az intézet e 
czálra is megfelelően van berendezve gazdasági eszközökkel. Itt is az 
iskolai élet és háztartás az irányadó. A házi szükségletnek megfelelően 
veteményt termelnek, magvakat ültetnek vagy vetnek, kapálnak és boro
náinak, aratnak és kaszálnak. Különösen jó kedvvel végzik a réti munkát, 
a hol még a betegeskedő növendék is megjelenik s örömmel forgatja a 
villát és gereblyét. A mezei munka megkezdésekor s a betakarításkor — 
tavaszszal és öszszel — künn a szabadban ünnepélyt rendeznek ; énekel-
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nek, zenélnek, szavalnak és dicsőítik a természet fenséges pompáját s 
Istennek hatalmát. A méhészetet is nagy buzgósággal űzik, a minek 
fontosságát emeli az, hogy a mehet úgy mutatják be, mint a szorgalom 
példányképét. íme, mint törekednek a praktikus kérdések iránt az érzé
ket az ifjúságban fejleszteni s ébrentartani, mint igyekeznek a kellemest 
a hasznossal egybefűzni s a degeneratiónak nemes és szórakoztató mun
kával elejét venni.

III. A test és értelem mívelését kiegészíti az érzelem nevelése, az 
æsthetikai s vallás-erkölcsi irányban való fejlesztés.

Az æsthetikai érzelem fejlődésére hatalmas tényezőnek bizonyult 
az ének és zenének a gyakorlása. Minden növendék tehetségének meg
felelően válogathat a különböző fúvó, vonós és ütő hangszerekben ; zene- 
és dalos-kört szerveznek s házilag és nyilvánosan hangversenyeket tar
tanak. Nagy gondot fordítanak arra, hogy az ifjúság megismerkedjék a 
nemzeti dalokkal s klasszikus zenével. E czélból mindennap ének- és 
zenegyakorlatokat tartanak ; hetenként pedig egyszer családias jellegű 
zeneestélyen ismertetik a kiválóbb zeneköltők életét és műveit. Az æsthe
tikai nevelést támogatja az irodalmi oktatás s színdaraboknak az elő
adása. Ily eljárás mellett szépen fejlődik az ifjúság művészi érzéke 
és ízlése.

A vallás-erkölcsi érzelem fejlesztésére is nagy súlyt helyeznek.
Az angol nemzeti és társadalmi életet az igazi keresztyénség s 

mély vallásosság szelleme hatja át ; ez jellemzi az iskolai életet is. A nö
vendéksereg — tanáraival együtt — minden alkalmat megragad arra, 
hogy vallásos érzületének kifejezést adjon ; nemcsak akkor dicsérik az 
Urat, mikor reggel vagy este a kápolnában megjelennek s áhítatoskod- 
nak, vagy étkezés előtt és után, midőn énekelni és imádkozni szoktak, 
hanem bent a tanteremben s künn a szabadban, a természettudományi 
és történelmi órán, a mezei s erdei kirándulásokon egyaránt hirdetik 
Istennek bölcseségét és mindenhatóságát. A vallást beviszik az iskolai 
élet minden viszonyába, a nevelő-oktatás minden mozzanatába. Szorgal
masan olvassák a próféták s evangélisták fenséges tanait ; a hegyi beszéd 
s a zsoltárok szebb részeit könyvnélkül tudják : jól ismerik a Jézus 
életét ; a kimagasló történeti alakok vallásos működését is figyelemre 
méltatják s nemes példásokban követik. Nem dogmatizálnak, hanem élik 
a Krisztus vallását s engedelmeskednek parancsolatainak. Istentelenségről, 
bűnről, vallástalanságról nem prédikálnak a növendékeknek, hogy őket 
meg ne botránkoztassák. A vallásos nevelésre, s nem a vallás tanítására 
helyezik a fősúlyt. Pædagogiai szempontból ez a helyes eljárás, mert a 
vallás nem az ész, hanem a szív, nem az értelem, hanem az érzület, 
lelkűiét dolga.

A vallásosság mellett az erkölcsi életet is híven ápolják. E czélra
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-az erény nagyságait, egy Cromwelt, Nelsont, Bismarkot, Stanleyt, Nan- 
sent állítják példányképül az ifjúságnak, a kiket a hazaszerteetben és 
áldozatkészségben, kötelességérzetben és kitartásban, hűségben és nagy
lelkűségben igyekeznek követni. E történeti nagy alakokat, kiknek ké
peivel vannak a termek díszítve, tanulmányozzák, nemes példájokat 
utánozzák s komolyan törekesznek arra, hogy az erény gyakorlása által 
teljesítsék kötelességöket Isten és haza, embertársaik s önmaguk iránt.

Az ifjúságnak fejlett vallás-erkölcsi élete a fegyelmezést is meg
könnyíti. A növendékek készségesen engedelmeskednek a fennálló iskolai 
törvényeknek, hisz azok meghozatalában részük volt ; kellő tiszteletet és 
szereteket tanúsítanak fölebbvalóik és társaik iránt, s egyéni akaratukat 
-örömest rendelik alá a közakaratnak. Nemcsak engedelmességre szok
tatják az ifjúságot, hanem az érettebbeknek arra is alkalmat adnak, hogy 
mint felügyelők (præfekt) az iskolai rend fentartásában részt vegyenek, 
a mi a kötelességérzet fokozására s ébrentartására jó hatással van. A præ
fekt kisebb fegyelmi esetet — a hagyományos szokásnak és közvélemény
nek megfelelően — elintézhet a maga hatáskörében ; ha a hozott Ítélettel 
a növendék nincs megelégedve, felebbezhet a præfektek testületéhez, 
innen a tanári karhoz s végül az igazgatóhoz. — A fegyelmezés alapelve 
a bizalom. — A fegyelmi esetek elbírálása igazságosan, pártatlanul, 
lélektani alapon történik ; számot vetnek a tanuló egyéniségével s a 
büntetést is ahhoz mérik. Kényszereszközt, bezárást, koplaltatást, bot
büntetést, szidalmazást nem alkalmaznak, inkább arra törekesznek, hogy 
præventiv intézkedésekkel az esetleges bajoknak elejét vegyék ; ha így 
-czélt nem érnek, akkor a növendéket valamelyik jobb tanuló felügyele
tére bízzák, s ha ez sem használ, dolgoztatják, futtatják stb. — Mint 
érdekes dolgot említem föl, hogy a növendékek közszolgálatot is végez
nek az intézetben ; a szobák rendbehozásában (ágyvetés, takarítás, szel
lőztetés stb.), az étkezésnél az ételek kiosztásában, beteg tanulók ápolá
sában, postai ügyek elintézésében stb. segédkeznek, a mi által fokozódik 
kötelességérzetük, megbízhatóságuk s erősödik a felebaráti szeretet és 
gyöngédség érzelme.

Az iskolai élet nevezetes mozzanatait képezik még a következők : 
1. Parlamentáris ülés, az u. n. meeting, melyet hetenként egy órán át 
egyszer tartanak, hol az iskolai élet nevezetesebb eseményeit s a kor
mányzás rendszerét teszik megbeszélés tárgyává ; 2. vita-esték, négy 
hetenként egyszer, egy órán, a melyeken különböző gyakorlati s elméleti 
kérdéseket szoktak megvitatni; 3. távolabbi kirándulások, negyedéven
ként egyszer, különböző gyárak, ipartelepek,.bányák, romok stb.megtekin
tésére (kisebb kirándulást is tesznek hetenként egyszer) ; 4. nagyobb- 
szabású színi- és zenei előadások, felváltva félévenként egyszer, a me
lyeken az érdeklődő közönség is megjelenhetik (családias jellegű irodalmi
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és művészi estélyt is tartanak hetenként egyszer); 5. promoveálás (fölebb- 
vitel), a növendékeknek egyik csoportból a magasabba való áthelyezése 
az elért kor s a szerzett érdemek alapján ; 6. a vizsgálatot helyettesítő 
évzáró ünnepély, melyen az ifjúság a szülők és tanügyi férfiak előtt be
számol sokoldalú évi működéséről, a melyet különben eléggé híven 
mutat be az igazgató, tanárok és ifjúság által közösen szerkesztett isko
lai értesítő is.

Még csak az órarendről akarok egy pár szót szólnni. — Az óra
rend is a kitűzött czélnak megfelelően van egybeállítva. A napi 24- órá
ból öt órát szellemi munkával töltenek el, ötöt pedig a test gyakorlására, 
kézimunkára s művészetekre fordítanak ; tíz órát alusznak, négyet pedig 
étkezésre, fürdésre s pihenésre szánnak. A tanítás súlypontja délelőttre 
esik, a midőn a növendékek négy csoportban négy órán (egy leczkeóra 
V* óra) keresztül felváltva tanulnak nyelv és történet, mennyiség és ter
mészettudományi ismereteket ; a délutáni órákból is egy-egy leczkeórát 
a tudományokra szentelnek, még pedig a humau-tárgyakra hetenként 
hármat, a reáliákra pedig kettőt. — A délutáni idő legnagyobb részét a 
testi nevelés veszi igénybe; technikai s gazdasági munkát végeznek, raj
zolnak, játszanak, sportot űznek. — Az esti órákat a művészetek gya
korlására s a tanultak ismétlésére fordítják. — A növendékek télnek 
idején hét órakor, nyáron hatkor kelnek, este pedig kilenczkor, illetőleg 
nyolez órakor térnek pihenni. — Reggel és este az ifjúság tanáraival a 
templomba vonul imádkozni; — naponként ötször étkeznek, egyszerűen 
s mértékletesen ; gyakran fúrödnek s mosakodnak, s az időjárás és vég
zendő munkának megfelelően naponként többször öltözködnek. — Em
lítést érdemel az is, hogy az intézetbe 60 növendéknél, a kiknek minde- 
nike teljes ellátásért és tanításért 1200 forintot fizet, többet nem 
vesznek fel ; ezzel biztosítani akarják az intézet kitűzött czéljának az 
elérhetését, de másfelől meg akarják őrizni az iskola családias jellegét is, 
hol a tanulóknak gyakran nyílik alkalmuk arra, hogy az intézetben lakó 
tanárok családja körében megfordulhassanak.

íme, nagyjában ezek jellemzik az abbotsholme-i új iskolát,+ a mely
ről ma annyi jót és dicsérőt mondanak Európaszerte. Ez intézet, számot 
vetve az új kor sokféle irányával s küzdelmeivel, a legfényesebb elmék 
pædagogiai vizsgálódásait javára fordította s megmutatta, miképen lehet 
az oktató eljárást nevelői bölcseséggel párosítani, a test és lélek közt az 
összhangot megteremteni, derék és jellemes embereket nevelni, kik az 
élet minden viszonyában megállják helyöket. Az intézet eddigi rnűkö-

* Az abbotshólme-i új iskola életéből felolvasó 22 sikerült fényképet 
mutatott be, melyek — indirekte is — eléggé jellemzik az intézet tudo
mányos és gyakorlati működésének eredményét.

3 9 6
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désével s az elért eredménynyel a szülők és tanférfiak meg vaunak elé
gedve, s az innen kikerült növendékeket még a nagyhírű egyetemek 
is mint az oxfordi és a cambridgei college — szívesen fogadják falaik 
közé. Ez intézet jelességeit iskolaügyi reformmozgalmainkban mi is 
hasznunkra fordíthatjuk. Megtanulhatjuk ez iskolai rendszerből, hogy a 
tudás, az intellektuális javak megszerzése még nem elégséges az életben 
való boldogulhatásra ; megtanulhatjuk, hogy a lét nagy harczában szük
ségünk van testi-lelki erőre, helyes gondolkozásra, nemes érzületre, 
szilárd akaratra, erkölcsös jellemre, határozott elvek szerinti cselekvésre 
és gyakorlati ügyességre. Az új iskolai rendszer hirdeti, hogy önmagunk 
javát s nemzetünk boldogságát csak úgy biztosíthatjuk, ha az ismeretet, 
tudást munkás élettel s a vallás-erkölcsi gondolkozást szilárd akarati 
erővel párosítjuk ; hirdeti, hogy hazánk felvirágzását s az emberiség fej
lődését csak tudománynyal, munkával és jellemmel fölvértezve szolgál
hatjuk. A nemzeti nevelés reformálásának nagyfontosságú kérdését is ily 
elvek kell, hogy irányítsák.

F ejes  Á rön .
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A nagy városok rendesen kis községekből fejlődnek. Mint község
nek épületei kicsinyek, utczái keskenyek, közlekedési eszközei kezdetle
gesek, közigazgatása egyszerű. A mily mértékben alakul azonban át a 
község várossá, sőt nagy várossá, azon mértékben kell ezen tényezőknek 
is módusulniok, összetettebbekké alakulniok. A helyhez nem kötött 
tényezők még csak könnyen idomulnak az új visszonyokhoz ; de nem 
így az épületek, az utczák. Ennek tulajdonítható aztán azon körülmény, 
hogy a nagy városok központjának utczái rendesen legszűkebbek, épü
letei nemcsak legódouabbak, de egyúttal legkezdetlegesebb szerkezetűek 
is. Ha aztán egyszer a nagy várossá lett község városatyáinak az jut 
eszükbe, hogy a város központját is oly épületekkel, utczákkal és terek
kel lássák el, mely a város fejlettségének, nagyságának megfelel : az 
épületek egész halmazát kell lerombolniok, utczák sorát felszaggat- 
uiok, hogy a romok helyére palotákat emeljenek.

Lehetetlen, hogy bizonyos hasonlatosságot ne fedezzünk föl a con- 
tinentális államok — ide értve hazánkat is, — közoktatásügyi szervezete 
és a leírt városok között. Míg közoktatásügyünk csak kis község volt, míg 
az a rendi alkotmány és az egyszerű társadalmi viszonyok természeté
nek megfelelőleg, a nemzet csak igen kis részének (legfeljebb pár száz
ezernek) a karok és rendeknek, illetőleg azok magzatainak nevelésére
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terjedt ki : addig annak munkáját aránylag kevés számú Collegium » 
nehány akadémia bőségesen elvégezte. A kis község azonban nagy vá
rossá lett, a rendi alkotmány megszűnt, az alkotmányos jogok és köte
lességek a nép millióira kiterjesztetvén : a közoktatásügy szervezete is 
azon mértékben tágult vagy legalább tágulnia kellett volna. Az elemi 
iskola, mely a rendi alkotmány korában csak a Collegiumokra előkészítő 
intézet volt, népnevelő intézetté alakult. De vájjon átalakult-e ? Sajná
lattal kell kijelentenünk, hogy egyáltalában nem ; sőt inkább azon ke
retben maradt, melyben az, mint előkészítő iskola, a rendi alkotmány 
korszakában volt. Míg a várossá fejlődött község atyáinák a legtöbb eset
ben volt és van bátorságuk az új állapotoknak meg nem felelő utczák és- 
ódon épületek lerombolására : addig ily bátorságot sem culturpolitiku- 
sainknál, sem a régihez hozzáforrt tanférfiainknál egyáltalán nem tapasz
talunk. Sőt azt látjuk, hogy ha egy lépés történik az új irány felé : nem
sokára két lépés következik visszafelé. így történt a közelmúltban a 
reáliskolákkal ; ugyanaz van folyamatban jelenleg a polgári iskolákkal. 
Mindkét fajta intézet az új idők szellemének behatása alatt keletkezett : 
mindkettő a népalkotmány követelményeinek megfelelőleg, az oktatás 
áldásaiban minél nagyobb tömegeket kivánt részesíteni. Azonban még 
ki sem jegeczesedtek a reáliskolák, már is visszaalakultak ó-classicus, (?) 
középkori jellegű középiskolákká ; a polgári iskolák pedig azon úton van
nak, vagy talán már oda is jutottak, hogy a nem rég beszüntetett ú. n. 
algymnásiumokat helyettesítsék. Mi elégíti már ki a nép azon osztályá
nak művelődési szükségleteit, melyet ellátni, az azt megalkotó államfér
fiak intentiója szerint, a polgári iskolák lettek volna hivatva. Felelet : 
semmi.

Boldogok, ezerszeresen boldogok azon országok és államok, melyek
ben a népszabadság régibb keletű, mint a közoktatás szervezetének kije- 
geczedése. Az ily államokban a közoktatásügy szervezete a népszabad
ság szellemének s a modern társadalmi rendnek megfelelőleg s kizárólag 
annak czéljaira alakulhat ki : az ily szervezet sem a történeti hagyo
mány, sem az ezerszövedékű magánérdek által nem korlátoltatik ; hogy 
a fentebbi hasonlattal éljek, a város berendezése, utczáinak elhelyezése,, 
egészen az új szükségleteknek megfelelőleg készíthető. Egy ilyen álla
mot vagyis annak közoktatásügyi szervezetét kivánom a következő sorok
ban bemutatni. Ezen állam túl van a tengereken, a földgömb másik 
felén és másik övén s ez Argentína.

Az argentínai köztársaság Dél-Amerikának legszebb és legtermé
kenyebb része, másfél millió knr-en terül el ; lakosainak száma — mely
nek fő contingensét olaszok teszik, de nagy számban vannak spanyolok, 
francziák és ú. n. félvérek, kisebb mennyiségben angolok és németek — 
1895-ben 3.954,911 lelket tett ki, mely szám azonban ez idő szerint,
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tekintettel a folyton tartó nagyfokú le vándorlásra, a négy milliót jóval 
meghaladhatja. A Eio de la Plata körüli földterületet 1516-ban Juan 
Dias de Solis spanyol hajós fedezte fol s 1535-ben kísérlet tétetett, 
hogy azon a vidéken, a melyen ma Buenos-Ayres fekszik, egy gyarmat 
alapíttassék, mely azonban a harczias benszülöttek által csakhamar 
megdöntetett s csakis 1580-ban sikerült azt megalapítani. 1773-ban a 
gyarmatok alkirálysággá emeltettek.

Spanyolország 1806-tól 1808-ig háborút viselt Angliával. E hábo
rúkban a gyarmatok az angolok ellen sikeresen küzdöttek, de egyúttal 
azon gondolat fogamzott meg bennük, hogy a mint lerázták az angol 
igát, lígy rázzák le a spanyol igát is; az 1810-ben megkezdett szabadság - 
harcz a spanyol uralom megszüntetését vonta maga után. Az új köztár
saság 1825-től 1828-ig Brazíliával viselt háborút függetlenségéért. 
Ezen időtől 1868-ig az országot bel- és külháborúk zavarták, mely köz
ben azonban megtanulta a nép az önkormányzatot s a jelen alkotmány 
az Egyesült-Allamokénák mintájára formálva, 1860-ban hirdettetett ki 
s a dolgok új rendje véglegesen megállapíttatott. 1868-ban az elnöki 
székre Don Domingo Faustino Sarmiento emeltetett. Sarmiento nagy tisz
telője volt az Egyesült-Államoknak s az Argentínai köztársaság népne
velése rendszerének megállapítását neki köszönheti ; ő, midőn elnöki 
székét elfoglalta, tette ezen mindenki általmegszívlelendő nyilatkozatot : 
«Lehet egy férfiú ékesen szóló, ismerheti alaposan a történelmet, a dip- 
lomácziát és jogtudományt ; s ezeknél több nem is kell annak, ki csak a 
politikai férfiú rangjára vágyódik ; de ha annak beszéde és törekvései a 
nép nevelésére nem irányulnak, az nem amerikai államférfi s azzá nem 
is lehet».

Es csakugyan ő volt az, ki a népnevelés fejlesztésének előmozdítá
sára a tartományoknak segélyt biztosító törvényt megszavaztatta ; a ki 
népkönyvtárakat alapított ; tanítóképző-intézeteket állíttatott ; a tanter
veket reformáltatta. Hasonló szellemben működtek az utánna következő 
elnökök u. m. Dr. Avellaneda, Bosa tábornok s dr. Juarez.

Azon törvény, mely a nemzeti iskolai szewezelet szabályozza, 
1884-ben hozatott. Ezen törvény megállapítja, hogy a népnevelés köte
lező, ingyenes, fokozatos s az egészségtan szabályainak megfelelőleg 
nyújtandó. Az iskolai kötelezettség, a hattól a tizennégy évig, minden 
gyermekre kiterjed s eszközölhető a nyilvános, magán iskolákban és a 
családban. A tanterv a következő tárgyakat öleli fel : erkölcsi és polgári ok
tatás (alkotmánytanféle), olvasás, nyelvtan-spanyol és franczia- (beszéd és 
értelem-gyakorlatokkal), számtan, mértan, a természettan és rajz elemei, 
a nemzeti történelem elemei, földrajz, írás, rajz, ének, torna, kézi munka 
és egészségtan. Az oktatás, mely a tizedik évig főkóp vegyes (fiuk és leá
nyok együtt) osztályokban nyújtandó, hat fokozatos esőportra (osztály)
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oszlik. A törvény, ezen iskolákon kívül, melyek fokozatos népiskoláknak 
neveztetnek (ecoles primaire gradues), kisdedóvó-intézeteket, tanfolya
mokat felnőttek számára és vándor-iskolákat is rendel.

A népiskolák igazgatása és kormányzása, melyeknek minden kia
dását a nemzet fedezi, a nevelés nemzeti tanácsára, mely a köztársaság 
fővárosában (Buenos-Ayres) székel, van bízva. Ezen tanács, mely öt tag
ból áll, hivatásának gyakorlásában majdnem teljesen független ; közvet
len ő nevez ki minden alkalmazottat, kezeli a bevételeket és szavazza 
meg a kiadásokat ; ez utóbbiakat a köztársaság elnöke hagyja helybe.

1880 előtt nem voltak iskolai épületek a fővárosban, s a vidéken 
is csak csekély számban ; ezen időtől kezdve azonban, különösen pedig 
Dr. Zorilla Benjáminnak a nemzeti nevelésügyi tanács elnökének kor
mányzata alatt, ily épületek, úgy a fővárosban, mint egyebütt, nagy 
számban emeltettek.

A népnevelés haladásának ügye azonban a tanítóképzésen fordul 
meg. Az első tanítóképző-intézet 1871-ben Paranában állíttatott. Ez idő 
szerint számuk 37 ; fokozatukra nézve elemiekre és felsőbb foknakra 
oszlanak. Az elsők kizárólag a népiskolák számára képeznek tanítókat és 
tanítónőket ; az utóbbiak tanárokat nevelnek a népiskolák felügyeletére 
s az elsőfokú tanítóképző-intézetek számára. Ez utóbbi fajta három van, 
és pedig kettő a fővárosban (egy a férfiak, egy a nőkjszámára), egy pedig 
Paranában közös, t. i. mindkét nem számára. Minden tanítóképző-inté
zethez gyakorló-iskola van csatolva. Az elemi tanítóképző tanfolyama 
négy év, a tanárképzőé hat óv. Az elsőbe a fölvétel feltétele a fiúk szá
mára 1Ь., a leányok számára 14 év, egészségi bizonyítvány s a vizsgának 
a következő tantárgyakból való sikeres letétele : mértan, földrajz és tör
ténelem. Az államsegélyben részesülők (boursiers), a nyilvános iskolák
ban három évi szolgálatra köteleztetnek, ellenkező esetben a rájuk fordí
tott összegeket visszatéríteni tartoznak.

Képző-intézet alapíthatott óvónők képzésére is ; ezekben a tan
folyam 2 év ; a fölvétel föltétele betöltött 18 év és tanítói oklevél. Elemi 
gyakorló iskola ezen intézetekhez is van csatolva. A tanítóképző
intézetek vagy pusztán férfiak, vagy pusztán nők számára állít- 
vák, de vannak vegyesek is. Nincs iskolai intézmény, mely nagyobb bi
zalomban részesülne Argentiniában, mint a tanítóképző-intézetek. Az 
argentin nép át van hatva azon tudattól, hogy ezen iskolák oly közpon
tok és tűzhelyek, melyeknek hivatásuk a közoktatás terén elért haladást 
nemcsak fentartani, de azt napról napra szélesebb körre terjeszteni.

A népiskolákat különböző irányú alsófokú szakiskolák egészítik 
ki. Ezek között első helyen kell felemlítenem : a kereskedelmi iskolát nők 
számára Buenos-Ayresbcn, mely 1897-ben alapíttatott. A fölvétel fölté
tele 12 év s az írás-, olvasás- és számvetésben való kellő jártasság. A tanfo
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lyam két évre terjed s a következő tárgyakat öleli fel : nemzeti nyelv, 
számtan, könyvvitel, kereskedelmi levelezés és gyorsírás. Ezen iskolához 
távirói tanfolyam is van csatolva. A tanítás valamely tanítóképző-inté- 
zeti épületben este tartatik.

Ennél magasabb fokú « Nemzeti kereskedelmi iskola» Hosarioban 
Rosario a Parama-folyó partján, 186 mértföldre Buenos-Ayres felett 
fekszik s kereskadelmi tekintetben a köztársaság második városa. Ezen 
iskola szervezete 189C-ban állapíttatott meg. A fölvétel feltétele a nép
iskola négy osztályának elvégzése. Két előkészítő és két kereskedelmi 
osztálylyal bír. Ez utóbbinak tantárgyai az első évfolyamban : spa
nyol nyelv, fej beli számvetés, nemzeti történelem, földrajz, franczia, 
angol nyelv, rajz, fogalmazás, gyorsírás ; a másodikban : spanyolnyelv, 
könyvvitel, egyetemes történelem, egyetemes földrajz, természettan, 
angol, franczianyelv, fogalmazás.

A rosarioi intézetnél szélesebb körű a « Nemzeti kereskedelmi 
iskola» Buenos-Ayrésben. Itt a fölvétel föltétele 14 év s az írás-, olva
sás-, számtan-, történelem és földrajzból sikeres vizsga. A tanfolyam 
három év. Tantárgyai : a rosariói intézetnél említetteken kívül, az első 
évfolyamban üzleti gyakorlatok ; a másodikban — kereskedelmi levele
zés, az ipar, vegytan és a nyers anyagok ismertetése ; a harmadik évfo
lyamban, kereskedelmi technológia, kereskedelmi jogisme, a politikai 
gazdálkodás és alkotmánytan elemei, pénzügyi törvénykezés és vámházi 
eljárás.

Ezen intézethez az 1897 február havában egy ipari szakosztály 
csatoltatott. Ezen szakosztályban a felvétel feltételei ugyanazok, de a 
tanfolyam négy évre terjed. Megemlítendő, hogy a műhely munka az 
első három évfolyamban heti 12 órával, a negyedikben 9 órával van fel
véve. Ezen szakosztály műhely-vezetőket, iparfelügyelőket stb. képez.

7engercszeti iskola. Ezen intézet 1897-ben alapíttatott s czélja a 
kereskedelmi tengerészet számára tiszteket képezni. A fölvétel kellékei : 
legalább 18, do 25 évnél nem magasabb kor, testi arravalóság s a követ
kező tantárgyakból sikeres vizsga : számtan, földrajz és nemzeti nyelv. 
A tanfolyam három év és márezius 1-én kezdődik s november 15-én vég
ződik. A növendékek minden évi vizsga után, az igazgató vagy a taná
rok vezetése alatt, nagyobb utazásokat tesznek, melynek befejeztével az 
igazgató jelentést tesz a miniszternek s megjelöli azon növendékeket, 
kik az előléptetésre érdemesek.

Nemzeti bányaiskola San-Jnanoan. Ezen intézet 1897-ben tel
jesen ujraszerveztetett, tanfolyamai bővítettek és magasabb fokra emel
tettek. Három ianfolyamot ölel fel, ú. m. a) bányabecslőit, b) földmé
rői és c) bányamérnökit. Az első kettő három évre, az utóbbi négy évre 
terjed. A fölvétel föltétele a nemzeti collegium tanfolyamainak sikeres
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végzése ; a bányabecslői tanfolyamot illetőleg "annak négy évi tanfolya
mának elvégzése vagy az azzal egyenértékű vizsga letétele. A geológia, 
földmérés, tájrajz és bányamérésekben való gyakorlás szempontjából a 
tanulók minél gyakoribb kirándulásokat tesznek.

Földmíves iskolák. San-Jüanban és a köztársaság többi részében 
fontos földmíves-iskolák vannak. 1897-ben Mendoza tartományban, két 
évi tanfolyammal szervezett szőlőtermelő-iskola állíttatott, mely állandó 
sikereket Ígér.

Katonai Akadémia. 1870-ben katonai Akadémia is létesíttetett, 
Ennek első igazgatója Don Juan J. Czecz ezredes volt (volt magyar hon
védtábornok). A fölvétel föltétele a 12 és 14 év közötti kor, az Írni ol
vasni tudás s a számolás elemeiben való jártasság ; a háborúban elesett 
katonák és az állam-hivatalnokok árvái előnyben részesülnek. A tanfo
lyam öt év, melynek elvégzése után, minden évben a hat legkiválóbb 
növendék alhadnagygyá neveztetik ki azon fegyvernemhez, melyet vá
lasztott, négy évi szolgálati kötelezettséggel; hasonló kötelezettséggel 
neveztetik ki minden képesített zászlótartóvá (hadapród).

Hasonlókép van hadmérnöki és hadi tengerészeti Akadémia is.
Nemzeti könyvtár tanítók számára. Ezen könyvtár Buenos-Ayres 

városa közigazgatási épületének egy tágas földszinti csarnokában van elhe
lyezve. Neveléstani, tudományos és egyetemes irodalmi, sajátlagosan ki
választott könyvek gyűjteményét tartalmazza. A könyvtár olvasó-terem
mel is bír, de a könyvek körözésére (kölcsön könyvtár) is be van 
rendezve.

Neveléstani múzeum. A tanítói könyvtárral kapcsolatban egy mú
zeum áll azon tárgyak számára, melyek a nevelésre vonatkozással bír
nak. A gyűjtemény a következő szakokra oszlik: 1. iskolai bútorzat ;
2. nevelői czélokra szánt typikus tárgyak ; 3. dombormű minták :
4. rézlapok, fényképek és fametszetek ; 5. térképek ; 6. rajzok ; 7. a taní
tók művei ; 8. a különböző fokú nyilvános iskolák növendékeinek 
mu nkái.

Nevelésügyi szemle. A nevelésügyi nemzeti tanács egy szaklapot 
ad ki ily czimen : «El Monitor de la Education Comun.» Ezen lap 
1881-ben alapíttatott s mindenfokú tanítónak és tanügyi alkalmazott
nak ingyen küldetik ; hasonlókép küld csere-példányokat más államok 
és országok tanügyi lapjainak. Ezen szemle hasonlókép kapcsolatban 
van a tanítók könyvtárával.

Nevelésügyi orvosi testület. A nyilvános iskolákkal egy 1896-ban 
újra szervezett, csodálatos orvosi szolgálat van kapcsolatban, mely a 
növendékek egészsége és az iskolai épületek egészségügyi berendezése 
fölött a legondosabban őrködik. Minden iskolát gondosan meglátogat : 
az emésztő-gödröket, az árnyékszékeket, a szellőző-készülékeket, az ivó
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vizet megvizsgálja. A növendékek rendesen beoltatnak, a betegség miatt 
távollevők lakásaikon meglátogattatnak, — szóval minden egészségügyi 
rendszabály pontosan végrehajtátik.

Nemzeti collegiumok. Ezen intézetek, melyeknek száma 16, ugyan
azon feladatot végzik, melyet nálunk a középiskolák, azon hozzáadás
sal, hogy növendékeiket sokkal gyakorlatibb irányú nevelésben részesítik 
azaz nem pusztán az egyetemekre készítenek elő, de dr. Avelanda nyi
latkozata szerint «az oktatást a nép között terjesztik és képesítenek 
minden polgárt arra, hogy minden társadalmi állás iránt igényt formál
hasson# . . . Ezen iskolák tanterve 1888-ban adatott ki. Azok közvetle
nül a nemzeti kormány igazgatása alatt állnak ; a közoktatásügyi minisz
ter készíti annak tantervét, általános és benső rendtartási szabályait, 
nevezi ki annak tanárait és tisztviselőit í a nemzeti congressus pedig 
évenként megállapítja az általános költségvetést.

A tanfolyam tartama hat év (osztály) ; a fölvétel föltétele a betöl
tött 12 év és a népiskola hat évfolyamának (osztály) sikeres elvégzését 
tanúsító bizonyítvány.

Tekintettel arra, miszerint ezen iskolák részletes tanterve sok ta
núságot rejt magában, bátor vagyok azt egész terjedelmében bemutatni.

Első év (osztály). Fejbeli számvetés, spanyol (tollbamondás és 
fogalmazás), Amerika különösen a Eio de la Plata-i alkirályság tör
ténete 1810-ig, Argentinia földrajza, franczia (első rész), kézügyességi 
oktatás.

Második év. Algebra, spanyol (tollbamondás és fogalmazás), 
Argentina története 1810-től 1870-ig, Argentína köztársaság és Amerika 
földrajza, franczia (második rész), angol (első rész), egyetemes történe
lem (keleti és görög), kézügyessógi oktatás.

Harmadik év. Sík és tömör mértan, spanyol, Ázsia, Afrika és 
Oceania földrajza, franczia (harmadik rósz), egyetemes történelem 
(Bóma és Középkor), angol (második rész), kézügyessógi oktatás.

Negyedik év. Egyetemes történelem (új és jelenkori 1870-ig), ter
mészettan, vegytan, termétzetrajz (állat és növénytan), bölcsészet, angol 
(harmadik rész), polgári oktatás (alkotmánytan), Európa földrajza, kato
nai oktatás.

Az ötödik osztályba való belépés alkalmából a négy osztály tantár
gyaiból sikeres vizsga teendő.

Az ötödik és hatodik évfolyamok, a nagyobb városokban, a tanuló
jövő életpályájához mérten, három irányú tagozatra oszlanak.

Első tagozat. Ötödik évfolyam. Lacin, Amerika (különösen Argen
tina) története, természettan, irodalom, bölcsészet, katonai oktatás.

Hatodik évfolyam. Latin, a művelődés története, irodalom, böl
csészet, katonai oktatás.

403
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Második tagozat. Ötödik évfolyam. Egészségtar, szervetlen vegy
tan, természettan, természetrajz, bölcsészet, katonai oktatás.

Hatodik évfolyam. Egészségtan, szerves vegytan, természettan, 
természetrajz, irodalom, katonai oktatás.

Harmadik tagozat. Ötödik évfolyam. Kiegészítő algebra, mértan 
és trigonometria, vegytan, természettan, természetrajz, rajz, katonai 
oktatás.

Hatodik évfolyam. Természettan, vegytan, természetrajz, cosmo- 
graphia, tájrajz, rajz, katonai oktatás.

Buenos-Ayres, Entre-Kios, Corrientes és San-Luis tartományok
ban az ötödik és hatodik évfolyamok a következők :

Ötödik évfolyam. Állattenyésztés, földmivelés, katonai oktatás.
Hatodik évfolyam. Ugyanazon tárgyak folytatólagosan.
San Juan, Mendoza, Bioja és Cata i arca tartományokban :
Ötödik évfolyam. Ásvány becslés, szölló'-termelés, katonai oktatás.
Hatodik évfolyam. Ugyanazon tárgyak folytatólagosan.
Tucuman, Santiago, Salta és Sujtuy tartományokban.
Ötödik évfolyam. Fölmívelés, czukoripar, katonai nevelés.
Hatodik évfolyam. Ugyanazon tárgyak folytatólagosan.
Santa-Fé tartományban :
Ötödik évfolyam : Kereskedelmi oktatás, földmivelés, katonai 

oktatás.
Hatodik évfolyam. Ugyanazon tárgyak folytatólagosan.
Ezen rendszer szerint a középiskolai oktatás két utolsó tanfolyama, 

a helyi szükségleteknek megfelelőleg, a különböző tartományokban vál
takozik. (Ezek az igazi polgári iskolák.)

Egyetemük. Az oktatásügy élén az egyetemek állnak. Ilyen van 
kettő, és pedig egy Buenos-Ayresben, a másik Cordobán.

1818-ban «El Colegio de la Union del Sud» név alatt Buenos- 
Ayresben egy intézet alapíttatott, melynek megnyíltával a nevelésnek 
új időszaka vette kezdetét. Ezen Collegium tantárgyai közé a bölcsé
szet, nemkülönben az élő nyelvek — franczia, angol, olasz —■ is fölvé
tettek ; 1829-ben a tlieologia tanítása eltöröltetett s az a nemzetközi 
jog és történelem által helyettesítetett. Ezen intézetből fejlődött ki az 
Egyetem. Ugyanis 1821-ben ahhoz az orvosi intézet, a jogtudományi 
Akadémia, és az egyházi hatóság költségére a vallásoktatás csatoltatott 
s így az Egyetem u. a. év augusztus 12-én felavattatott. A következő 
tanulmány-szakok állapíttattak meg: 1. a szépirodalom elemi szaka,
2. az előkészítő tudományok szaka, 3. az exact tudományok szaka, 
4. az orvosi szak, 5. jogi szak, 6. theologia.

Ezen időtől kezdve az egyetem, az állammal együtt, különböző 
viszontagságon ment át, míg végre a köztársaság 1873-ban az egyetem
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nek új alkotmányt adott ki. Ezen alkotmány szerint minden nevelés tel
jesen szabad s a tanulókat illető minden tandíj eltöröltetik. Egy évvel 
később a szakokat (facultás) illetőleg a következő szervezet állapíttatott 
meg: 1. ó-kori nyelvészet (humanities) és bölcsészet, 2. jogi és társa
dalmi tudományok, 3. orvostau, 4. mennyiségtan, 5. természettudomá
nyok. Minden szak hat évi tanfolyamú.

Ezen időtől kezdve az egyetem a kor haladásával lépést tart s a 
földgömb nyugoti felén lévő hasonló intézetek mozgalmait állandóan 
figyelemmel kiséri.

A spanyol Amerika egyik legrégibb magasabb fokú tanintézete a 
Corilobai Egyetem. A jezsuiták által, mint a tartomány főcollegiuma 
(Colegio Maximo), lßl4-ben alapíttatott s 1022-ben egyetemi rangra 
emeltetett, alkotmány azonban számára csak 1004-ben adatott. E sze
rint az intézet elsősorban theologiai volt, tanulmányai azonban két 
szakra u. m. szépművészeti és theologiaira osztattak. Az első a gondol
kodástant, természettant és Aristoteles metaphysikáját ölelte fel és 
három évre terjedt ki, a második a theologiai tudományokat, és négy 
évre terjedt. Mindkettő baccalareatust, licentiatust. az első a mű
vészetek magisteri fokát, az utóbbi a theologia doctorátusát adomá
nyozta.

Ezen egyetem jelenlegi alkotmányát 1879-ben nyerte s a követ
kező szakokra terjed ki : jog, társadalmi és természettudományok, mér
nökség, orvostan, irodalom, bölcsészet. Egyebekben a Buenos-Ayres-ivel 
megegyezik.

A neveié* számszerinti adatai. Az 1897-ben az egész közoktatás- 
ügyre a nemzeti kincstár és az egyes állámok által 17.551,303 dollár 
vagyis 85.429.229-59 korona fordíttatott. Ebből a nemzeti kincstár 
11.553,510 dollárt fedezett. Ezen utóbbi összegből 5'516,93S dollár 
vagyis (1 dollár 4'93 koronának véve) 27.113,294-34 korona a középis
kolai oktatásra, szak- és tanítóképzésre és főiskolai oktatásra fordíttatott 
és pedig a következő arányban : Egyetem Buenos-Ayresben 859,740 dol
lár, egyetem Cordobán 329,800 dollár, középiskolai és tanítóképzői ok
tatás 3 870,854 dollár, bányászati iskolák 00,000 dollár, kereskedelmi 
iskola 188,832 dollár, ipari szakoktatás 25,000 dollár, a rosarioi keres
kedelmi iskola 43,344 dollár, siket-néma intézet 114,904 dollár, tenge
részeti iskola 27.324 dollár.

Ugyanazon év január havában nyilvános népiskola 2,838 volt, 
magániskola 1,111, tanítóképző-intézet 37, összesen 3,986. Ezen kívül 
külön a fővárosban 463.

A nyilvános iskolákban oktatásban részesült 272,073 az államok
ban, 49,696 a fővárosban. A tanítóképző-intézetekben és a hozzájok csa
tolt gyakorló-iskolákban 11,469 növendék, 1161 a fővárosban. A magán
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intézetekben 82,274 növendék, a fővárosban 28,383. Összesen 365,841 
növendék, 79,240 a fővárosban.

Az alkalmazott tanítók száma a nyilvános iskolákban 7006, a fő
városban 1447 ; a tanítóképző-intézetekben 424, a fővárosban 43 : a ma
gán iskolákban 2,865, a fővárosban 1007. Összesen 10,295 ; a főváros
ban 2497.

A nyilvános iskolákban alkalmazott tanítók közül 2014 férfi, 
4992 nő.

A nyilvános iskolák és tanítóképzők növendékei közül 152,297 
fiú, 131,270 leány.

A magániskolák tanítói közül 1206 férfi, 1659 nő; ugyanazok 
növendékei közül 4f,197 fiú, 38,082 leány, 1892-ben a nemzeti Collegi- 
umokban 2604 növendék volt. Megjegyzendő, hogy a 16 nemzeti Colle- 
giumon kívül van 17 magánjellegű. Ezen intézetek növendékei a fen
tebbi számba nincsenek benfoglalva. (A szakiskolákra vonatkozó adataim 
hiányzanak). A két egyetem növendékeinek száma az 1888. évben : 
Buenos-Ayresben 594, Cordobán 145. De a beírt növendékeken kívül 
mindegyik egyetemen vannak nagy számmal — különösen a jogi sza
kon -— szabad tanulók ; ezek szintén látogathatják az előadásokat, sőt 
vizsgát is tehetnek.

íme ezekben kivántam Agentina közoktatásügyét bemutatni. 
Még csak az van hátra, hogy röviden indokoljam, hogy miben látom ón 
annak mintaszerüségét. Mellékesen megjegyzem, hogy a minta-állam jel
zőt én pusztán a közoktatásügy szervezetére kívánom vonatkoztatni, a 
mint az egyébként a dolog természetéből önként következik.

1. Itt elsőhelyre kell tennem azon szerves összefüggést, mely a 
különböző fokú tanintézetek között fennáll. A középiskola szervesen kap
csolódik a népiskolához ; ehhez hasonló módon sorakoznak a magasabb 
fokú szakintézetek és egyetem. Egyik intézet sem csap át a másik 
területére, de végzi mindegyik lelkiismeretesen a maga munkáját. Ez 
nemcsak a szerves összefüggés és nevelői szempontból, de gazdasági 
tekintetben is nagy jelentőségű. Nálunk a népiskola területére nemcsak 
a gymnazium és reáliskola, de a polgári és felsőbb leányiskola is át csap. 
Ez nemcsak a népiskola természetes fejlődését gátolja, de az iskola 
fentartók és szülőkre sok felesleges terhet ró s a lakosság igen nagy 
részét meggátolja abban, hogy gyermekének neveltetését befejezhesse. 
Hasonló módon csapnak át a középiskola területére a polgári iskolák, 
felsőbb leányiskolák és tanítóképző-intézetek. Nagy önámítás volna azon 
felfogás, mintha tanitóképző-intézeteink tanítóképzői munkát végezné
nek. Hisz a heti 107 óra közül csak 12 foglalkozik neveléssel (ebbe a 
gyakorlati tanítások is be vannak foglalva, de nincsenek a test és 
egészségtani órák, mint a melyre mindenkinek egyformán van szűk-
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sége), a többi pedig általános nevelést nyújt, tehát középiskolai munkát 
végez. Mily idő és erőpazarlás !

2. A második helyen kell említenem a tandíjmentességet. Nem 
tagadhatom, miszerint előttem azon körülmény, hogy gyermekeinket is
kolalátogatásra kötelezzük s e mellett még azt is megvárjuk tőlük, hogy 
tan- és egyéb dijakat fizessenek, mindig oly formán tűnt fel, mintha a 
hadkötelezettség mellett a szolgálatra behivottakat arra is köteleznők, 
hogy szolgálatuk költségeit maguk fedezzék.

3. A gondolkodó olvasó figyelmét bizonyára nem kerülte el azon 
körülmény, hogy a bemutatott szervezetből a vallástani oktatás teljesen 
hiányzik. Ez igénytelen felfogásom szerint igen bölcs intézkedés. Nem 
mintha én a vallást nem tartanám elég fontosnak és különösen kiváló 
neveléstani tényezőnek ; de ez nem az iskola, hanem a család dolga ; 
annyival is inkább, mivel a vallásosság nem a tudásban, hanem a szív
ben, az érzésben székel. Ezt pedig csak a család plántálhatja oda. Hogy 
a mi népiskolai törvényünk egységes alakot nem ölthetott, ehhez igen 
nagy mértékben hozzájárul az, miszerint az oktatás ügye a felekezeti 
vallással combináltatott. A bemutatott szervezetnek sikerűit úgy a theo- 
logiai idealismus, mint a materialisticus positivismus veszedelmes szél
sőségeit kikerülni, vagy az 1895-ben kiküldött tantervkészítő-bizottság 
szavaival élve, oly tervet készíteni, mely az oktatásban «más czélt, mint 
az emberi lény nevelését mindazokban, melyek a személyes boldog
ságra, a következő három állapotban : mint egyén, mint polgár és mint 
az emberiség nagy családjának tagja, föltétlenül szükségesek, el nem 
ismer.» Nem tehetek róla, de én az Európában mindinkább elhara
pódzó vallástalanságot a vallásoktatás divó módjában látom. Életerős 
vallásosságot csak a család nyújthat.

4. Igen figyelemre méltó intézkedése az előttünk lévő szervezet
nek az, mely szerint a tankötelezettség a Iá élet óv befejeztéig kiterjesz
tetik, de azért a népiskola osztályainak száma csak hatban állapíttatik 
meg. Ezen berendezés által a kedvezőtlenebb visszonyok mellett mű
ködő iskolák növendékeinek is (osztatlan iskola) alkalom adatik, hogy a 
népiskola tantárgyait és a minden polgárnak szükséges ismereteket meg
szerezhessék ; ha nem hat év alatt, tehát nyolcz óv alatt. A kedvezőbb 
viszonyok között működő iskolákban (osztott) tanuló ifjúságnak pedig 
marad idejük, hogy még olyasmit is tanuljanak, a minek jövő életpályá
jukon hasznát vehetik.

5. Nem csekély jelentőségű a jelen szervezetnek azon rendelke
zése, mely a nemzet jövő intelligentiáját, minél huzamosabban, lega
lább a 16 életév betöltéséig, együtt közösen neveli. Ez által alkalmat 
nyújt azoknak, hogy bennük azon összetartozandóság érzete, melynek 
alapja már a népiskolában megvettetett, még inkább megszilárduljon.
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Ez által egyúttal nem helyezi a szülőket időnek előtte azon alternativa 
elé, hogy gyermekeik számára már akkor válaszszanak életpályát, mi
előtt azok hajlamaiból biztos következtetés vonható. Ez által sok elzü- 
lött vagy elzüllendő existentiának is eleje vétetik. Meg vagyok győződve, 
hogy ennek követése által socialis bajaink igen nagy részének, eleje 
volna vehető.

ti. Hasonlókép figyelemreméltó a bemutatott szervezet azon szem
pontból is, hogy először a modern műveltséget kívánja megadni ; beve
zet a fennálló társadalomba s csak azután mutatja be az ó-kor szellemi 
életét. Először a jelenlegi visszonyok és nyelvek ismeretével biztos ta
lajt készit, s csak azután tárja fel a rég múlt idők világát. Ez által ket
tős czélt ért el ; először előkészíti a reális gondolkodást, másodszor 
fentartja a művelődés fejlődésében a történeti összefüggést.

7. A középiskola befejezéséül figyelembe veszi az egyén, a vidék 
különleges szükségleteit. Míg a négy alsó osztály közös műveltséget 
nyújt, addig a két felső annyi ágra oszlik, a mennyi a vidék, melyen a 
középiskola van. Ha nekünk ilyen szervezetünk lett volna, nem volna 
szükségünk a külön felsőbb leányiskolákra, középkereskedelmi iskolákra, 
nem váltak volna elkerülhetlenekké azon harczok, melyek a jelenben a 
a polgári iskolák ügyében le folytak, sőt folynak. Mennyi erő és idő meg
takarítás lett volna elérhető !

8. Hozhatnék fel még sok egyebet, de legyen elég még csak annak 
felemlítése, miszerint az egyetemi képzés minden szak számára hat évet 
jelölt ki. Ez által az ifjúnak, minden megerőltetés nélkül, idő engedte
tik szakjának alapos elsajátítására, más oldalról az eszközöltetik, hogy 
az egyén, mint érett férfi lép ki az életbe és így az eltántorodás veszé
lyének sokkal kevésbé van kitéve.

Yégül szükségesnek érzem annak rövid indokolását, hogy miként 
lehetett az, hogy az egykor elnyomott spanyol gyarmaton a közoktatás- 
ügy azon szervezete állhatott elő, melyet épen bemutatni szerencsém 
volt. Ennek első oka tagadhatatlanul a nép természetes életrevalóságá
ban keresendő. Ezen életrevalóság nélkül nem lett volna az képes füg
getlenségét az akkor még hatalmas spanyol állammal szemben kivívni ; 
a nélkül nem oltalmazhatta volna meg szabadságát a sokkal nagyobb 
Brazilia ellen. Azonban mindez még nem magyarázza meg a szervezet 
azon mintaszerűségét, melyet elemeznem épen szerencsém volt. Ehhez 
más valaminek is kellett járulnia. Ez pedig a következő volt. Midőn 
Argentina szabaddá lett, a politikai vagy vallásos meggyőződésük miatt 
bárhol is üldözöttek, azok, kik reform-terveik miatt hazájukban nem 
törettek : előszeretettel keresték fel a természettől is sok jóval megáldott 
ezen tartományt. Tagadhatatlan, hogy azok, kik meggyőződésükért 
síkra szállni, vagy kezeikbe vándor botot fogni készek, az emberiség
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jobb, életrevalóbb felét alkotják. Azoktól, a kik a meglévő jóba-rosszba 
egyaránt könnyen belenyugodni, köpenyeiket — hogy úgy mondjam *— 
az épen fúvó szél felé fordítani hajlandók : valami nagy, valami kiváló 
soha sem várható. A világot előbbre mindig azok vitték és azok fogják 
vinni, a kik még a börtön kínjai között is fel kiáltanak : «Eppur si mű
övé» ! Ilyen fériiak a fiatal államban szívesen fogadtattak; nemcsak 
azért, mivel tőlük sokat lehetett tanulni, de azért is, mivel még nagy 
területek voltak betelepítetlenül. Franczia-, Német-, Spanyol , Olasz
ország, Belgium, Svájcz, nagy mértékben szolgáltatta ezen elemeket. Az 
így bevándoroltak között sok tanférfiú is volt ; ezek váltak, nagy rész
ben, az ország közoktatásügyének reformátoraivá. A mondottak igazo
lásául álljanak itt csak a következő adatok. Bernardino Eivadavia, a ki 
a reformok behozatalát 1820-ban megkezdette, a franczia forradalom 
tanítványa volt ; Dominico J. Sarmiento, a ki egy félszázaddal később 
1X70 az első határozott lépést tette a nép nevelésének érdekében, Ho
race Mann (Egyesült-Államok) növendéke volt ; Larroque, a ki a róla 
nevezett Collegiumot alapította, franczia volt, hasonlókép ezen Colle
gium egyik kitűnő tanára Alexis Peyret író és bölcsész, úgy Jaque böl
csész a buenos-ayresi nemzeti collegium reformátora : Torres spanyol 
volt, Fitz Simon angol, mind kiváló pædagogusok.

Soraimat I. B. Zibia urnák a nemzeti Collegiuinok és tanítóképző- 
intézotek (Argentina köztársaság) felügyelőjének következő nyilatkoza
tával rekesztem be : «Egy nép melynek ily kiváló nemtői vannak, biz
ton állíthatjuk, arra van rendelve, hogy a nevelés mezején még nagyobb 
és tartósabb gyó'zedelmeket arasson, mint a milyeneket a harcz meze
jén, függetlenségéért és szabadságáért küzdve, kivívni képes volt».

Vajha mi is tanulnánk tőlük ! *
(L. Bevue pédagogique 1900 márcz. 211., továbbá: Report of the 

Commission of Education. 1897—98. 1205. stb.)
Somogyi G éza.

* Ez érdekes ismertetéshez fűzött reflexiókra — nem lévén a szer
kesztő dolga munkatársaival vitatkozni — csak egyet akarunk megjegyezni. 
Argentina fiatal kultúrájú ország ; hogy miképen fog boldogulni iskolaszer
vezetével, ezt csak a jövő döntheti el. Majd akkor, ha az eredmények is 
előttünk fognak állani, mehetünk hozzájuk tanulni. Addig pedig, ha küleö 
tanulságokat keresünk, keressük azokat azon országokban, a melyek ve
zérszerepet visznek a kultúra terén. Valószinü, hogy Argentína is, a midőn 
ki fog nőni a kulturális gyermekkorból, igyekezni fog majd lehetőleg ezek
hez hasonlítani. Szerk.

Magyar Padagogia. IX. 6. 7. 27
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A VETÍTŐ-KÉSZÜLÉK AZ ISKOLÁBAN ÉS AZON
KÍVÜL.

I.

E folyóirat 1899. évi 3-dik szárán ban .Meller Simon «A művészet a 
gymnasiumban » czímű czikkében elítélően nyilatkozik a skioptikonról, 
mint szemléltető eszközről, a melynek « 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 kopek nem hagynak nyomot az emléke
zetben ; a méretek nagyítása különösen festményeknél meghamisítja az 
eredeti benyomását ; a szembántó fény és a vak árnyék minden művészi 
érzékű emberre kellemetlenül hat. » Ehhez járul, hogy nehéz kezelésű, 
képei hamar romlanak, a jó készülék fölötte drága, stb.*

Megbocsát a czikkíró, ha szöges ellentétben állok véleményével, 
mert a mit szembántó és hamar romló képeiről, a képek meghamisításá
ról, az árnyékok vak tömegeiről beszél, az a használatos vetítő-készülé
keknek igen nagy csoportjára áll, de semmiképen sem a jó «fölötte 
drága» skioptikonokról.

Az 1895. évi 14,893 sz. miniszteri utasítás előírja a középiskolák
nak e készülék megvételét, azonban csak 100 forintot szentel reá. Ha 
ekkora összegen veszik meg, teljesen igazat adok a felolvasó úrnak. Sok 
iskola vett már ezen az áron, s a mikor az ember azt kérdezi, hát hogy 
is válik be, azt hallja, hogy többet vártam volna tőle, semmikép sem 
vagyok megelégedve, a límpa akkora füstöt csinál, hogy bekormoz min
dent, be az objektivet s az ernyőn minden látszik, csak kép nem. Nem 
csoda, ha a bajosabb kezelés miatt elveszti is türelmét, az iskolában nem 
mutatja be, hatása nincs s ott fekszik a physikai szekrény alján dísznek, 
díszére «a középiskolai művészi oktatásnak.»

Egészen más fogalmunk van nekünk a készülék jóságáról. Az optikai 
technika bámulatosan fejlődött egy-két év alatt. A miről ezelőtt alig 
mertünk álmodozni, megvalósult, minden év, sőt minden időszak is 
újabb vívmányokkal áll elő. A chromoskopnak a skioptikonnal való ösz- 
szeköttetése is meglesz mihamarabb, úgy, hogy színes photogrammokat 
is vetíthetünk.

Az ember meg van lepve, mikor egy nagyobb előadásra megy, s a 
felolvasó alig beszél egy-két szót s a hallgatóság a bámulattól nem jut
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szóhoz, a terem halotti csendjében visszafojtja lélekzetét, csakhogy egy 
pillanatot se mulaszszon el. Örökké emlékezetembe vésődött, mikor a 
Pyreneusokat, az Alpokat és a Tátrát völgyeikkel, hófedto csúcsaikkal, 
firmmezőikkel és glecsereikkel vetítve láttam. Az ernyőn a kelő nap 
visszaverte réz-vörös, aranysárga sugarait, szédítő mélység tátongott a 
sziklafalak között, rajtuk a büszke zerge . . . mindezt csak itt láttam 
vetítve és a valóságban akkor, mikor 1—2 éve a rózsaujjú. hajnalban 
mentem fel a Ferencz Józsefcsúcsra (2663 m).

Nézze meg az ember Divald képeit, a Niagara vízesést, az assuani 
kataraktusokat, a Monte Rosát, a Karsztokat, a kilaneai krátert, a Fjor- 
dokat az iskolai táblákon, nagyobb photographiákon, könyvekben és 
utána ugyanezeket vetítve, az associatio, az örök emlék, a művészi hatás 
szempontjából csak az adhat az előbbieknek előnyt, a ki az utóbbit nem 
látta vagy legalább is rossz eszközzel, rossz beállítással.

A vetítő-készülék egyetemes jellegű. A középiskolai tárgyak közül 
a lehető legnagyobb eredménynyel a földrajz használhatja. Nansen és 
Nordenskiöld, Livingstone és Magyar László, Landor és Lóczy bejárta 
helyeket egyszerre meg lehet jeleníteni, úgy, hogy az ifjúság előtt a tan
anyaggal végig vonul az egész művelt és műveletlen világnak hegy- és 
vízrajza, flórája és faunája, népeinek összessége. Ha m s tárgy nem is 
használná, csak a földrajz, akkor is be kellene szerezni, különösen, ha 
más szemléltető eszközök nincsenek, az iskolahelyiségek szűkek, sötétek 
és ablakokban a gomba, a szertár ellensége befészkeli magát. A vetítő- 
készüléket ilyesmi nem bántja. Beszerzését főkép akkor nem kellene el
mulasztani, ha felsőbb osztályok is vannak vagy lesznek.

Elég baj az, hogy eddigelé majdnem kizárólag a földrajz tanára 
használta, ritkán a természetrajzé, mikor egy-két állatot akart bemutatni 
nagyobb biológiai vonatkozásukban, de a sejt-, szövet- és boncztani 
részeket, az ideg- és véredényrendszert egy-két silány német vagy 
franczia falitáblán, papirmachén mutatta be, vagy azt mondta, nézzé
tek meg a könyvetekben az ábrákat . . .  itt elhoztam Thanhoffernek, 
Heizmannak a munkáját. S mire egy-két képet padról-padra 40—50 
tanuló elég rendetlenség között megnéz, csöngetnek. Tafferner ugyan azt 
mondja : «adjunk a tanuló kezébe egy jó könyvet, mely a középművésze
tekből, hozzácsatolt jó illusztrácziókban, mindazt fölkarolja, a mit az 
oktatás fonalán fölemlíteni kívánunk. így legalább magánolvasmánykép 
rekapitulálhatják mindazt, a mit az iskolában hallottak . . .» Egy buzgó 
kollegám praktizálta e boldogító módszert és saját fülle hallatára kellett 
megtudni : «azt ugyan meg nem éri. »

S a mikroskóp ? Csak egy tanuló használhatja, de míg a szeme 
valamit is lát, összetör egy-két fedő- és tárgylemezt, esetleg nagyobb 
■bajt csinál és elmúlik az óra. Hol van itt a szemléltetése annak a bárnu-
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latos világnak, a melyről minden művelt embernek okvetlenül tudomást 
kell szereznie, még mielőtt az iskola padjait elhagyná. Mivel mutassam 
be a baczillusokat, az élesztő gombát, a remek, művészi alkotásit Diatomát, 
a Protozoákat, a Phylloxera fejlődésmenetét, a mikrokosmos többi főbb 
képviselőit, de úgy, hogy a tananyagot elvégezzem idejében, a figyelmet 
és fegyelmet fentartsam és az életre szóló ismereteket sajátíttassak el nem 
egy tanulóval, hanem népes osztályokkal ?

A tanuló így szerzett természetrajzi ismereteivel felkerül a VIII-ba. 
A psychologue tanár modern csapáson halad tanításában, példáit nem a 
retorikából és poétikából veszi, hanem folyton a physiologiával, itt-ott 
ontológiával áll elő.. S mindezt mivel mutatja be ? Egyszerűen : semmi
vel ; hivatkozik a tanultakra, hogy az idegdúcz, a neuroglia ilyen meg 
ilyen. Hol van itt a szemléltetés, avagy tán ki van zárva ? Egy-két psy- 
chologiai mérőeszközt sem volna kár bemutatni, képeiket kivágom a 
könyvekből, ha nem kár érte, és vetítem. A tanár csak túlságosan sokat 
ne beszéljen, hanem mutasson, egészítse ki egy-két szóval azt, a miről 
tárgyal. Mennyi eszmét és gondolatot ébreszt ily módon a fogékony itjú 
lelkében, a kinek fejletlen értelme nem birja is felfogni az eszközt min
den ízében, csak azt, hogy mire való.

A készülék physikai megértése felöleli az optikát. A camera, az 
objektiv, a concav és convex lencserendszer, a beiktatott mikroskop, 
prizma, a hydrogen- szénoxyd világító gáz, zirkon, a gázláng sapkája 
avagy az elektromos világítás kimondhatatlanul sok anyagot nyújt a 
tanulásra külön-külön és összeségükben. Minden darabot szét lehet szedni 
és megnézni. Nemcsak a 974 msec1 golyósebességet lehet szemlélni 
Mach L. felvételei révén, hanem a physikának majdnem minden ágából 
valóságos kísérletet is lehet bemutatni photogrammok nélkül. Mit szól
junk az interferentia bámulatos és mélységes tüneményeiről, a kettős 
fénytörésről, a spektrum színeiről, a hol a láthatatlan ultraibolya és 
ultravörös sugarakat is (1850 hullámhosszig) ki lehet tüntetni. Mit szól
junk az elektromos tüneményekről és az egész csillagászattanról. A tanár 
leleményétől, ügyességétől, munkaszeretetétől függ minden.

A kémiában lángkisérletekről, a spektralanalysisről futólag akarok 
megemlékezni, bármilyen fontos is. Újabb tantervűnk a kémiai alapon 
tárgyalandó ásváeyok ipari alkalmazását írja elő. Szegedi tanítványaimat 
ugyan melyik ilyen természetű gyárba vigyem el. Krompach, Salgótarján 
kohóit, hengerműveit, Bessemer és Martini aczélöntőit, a resiczai, aninai 
szénbányákat, a szlatinai Kunigunda és a rónaszéki Apaffy-aknát, a kis 
bocskói üveggyárt, a hermaneczi papirgyárt hány ember, hány tanuló 
láthatja s azért nem alkothatni legalább megközelitőleg helyes fogalmat. 
Eschner sötét technológiai táblái talán nem jobbak mint a vetítések és 
mégis mennyi haszonnal használhatjuk őket. Ez az a pont, a technológiái
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szempont az, a miről tanítványaink oly édes keveset hallanak s a mit 
annyira szükségesnek tartok, különösen azóta, a mióta a Felvidéket 
turistáskodásaim között bejártam.

Hagyjuk el a természettudományok végnélküli birodalmát. A phi- 
lologiából deákkoromban semmit sem láttam, csak azt, a mit Csengeri 
Homéroszában, Cserép és Wilkins régiségtanában találtam. A tmlonoTa-t 
az eredeti szöveg után rajzoltuk meg. A görög és római világot mennyi
vel jobban megismertetem egynéhány szép és jellemző photogrammal, 
mintha a kezébe adom tanítványaimnak Mommsen, Curtius, Christ törté
nelmét, Baumeister «nudités»-ait.

Ugyanezen szempontok állanak a vallástanra, az irodalom-törté
netre és az egyetemes-történelemre, kezdve a pyramisok századától egész 
a búr háború hadműveletéig. A népek életéről, viselt dolgairól, művelt
ségük összes tényezőiről, a festészet, szobrászat építészet terén felmutatott 
remekműveiről tanítványaink Varga Ottó, Vaszary Kolozs könyve végén 
beiktatott képekből, azután a folyosókon kiaggatott, berámázott fali
táblákból szereznek tudomást, mikor mellettük végig mennek. Lehet, 
hogy «az ilyen izgalmak között szerzett benyomások mélyebb nyomot 
hagynak az emlékezetben.»

A művészi oktatás lebeg a közoktatásügyi miniszter szeme előtt és 
hiszem, hogy megvalósítását nemcsak a rajztanárra bízza, a kinek leg
több köze van hozzá, sem arra a nehány philologusra, a kik a vakácziói 
művészi kurzust elvégezték. Minden egyes tanár előadásának minden 
izében, bemutatott tárgyainak, sőt kísérleteinek magyarázatánál minden
kor át legyen hatva az igazi művészi érzéstől. A művészet egyetemes és 
épen azért nincs az a tárgy, a hol nemcsak a valóság, hanem annak égi 
m isa, az eszmény fel ne tűnne. A tanár egyéniségétől, ismereteitől, de 
mindenek előtt lelkesedésétől függ minden, az ő lelke és szeretető plán- 
tálódik át tanítványaira.

A művészi oktatás emelése érdekében örömmel fogadtuk, mikor 
egyik élelmes czég a vatikáni, jelenleg olasz kir. áll. rézmetsző intézet 
főképviselőségét elvállalta. Megkapjuk, igaz elég borsos áron, most már 
Andrea del Saito, Murillo, Michel Angelo, Bafael, Bubens műveit fali 
tábla nagyságú képekben. De mennyivel többet érnénk el, ha a Vízözönt, 
a Madonnát a gyermekkel, a Disputát, Segiolát, Bubens arozképét olcsó 
photogrammokra is elkészítenék vagy színes, remek kivitelű photogra- 
phiákat csinálnának s azokat vetítenők. Nem mondom, hogy a vetítés 
szakasztott masa lesz az eredeti festményeknek, de untig elégséges arra, 
hogy megértsék a tanulók azokat a művészi momentumokat, a melyeket 
az iskolában kell elsájátítaniok, a melyek a művészi érzéket bennük fel
kelthetik.

Hogy minden tantárgy felhasználhassa a vetítő-készüléket, egye
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temesnek kell lennie, a Skioptikon kevés, távolról sem tud megfelelni 
az összes követelményeknek. A készülék a hozzávalóival együtt a legjobb 
minőségű legyen. A vetítő-készülék ne csak vetítésre, hanem nagyításra, 
sőt valóságos photographalásraszolgáljon, esetlegdiapositivok készítésére. 
Az objektiv teljesen tiszta, achromatizált legyen és helyzetét a lámpáéval 
együtt változtatni lehessen. Mikroskopikus preparátumokról csak ily 
módon lehet nagyított negatívokat és diapositivokat készíteni.

Be legyen rendezve lehetőleg minden világításra, vagyis inkább, 
hogy egymást ki ne zárják. A hol gáz vagy elektromos erővel rendel
kezünk, ezt a fényforrást használjuk első sorban. Az izzólámpa fénye 
azonban az ernyőn nem ad egyformán megvilágított nagy területet, sőt 
a drótjának a helye is meglátszik. Leisnek a módosítása sem felel meg 
egészen. — Az igazi megvilágítás ívlámpával történik, a mely önmagát 
szabályozza. Dubosque, Siemens szabályozója nagyon jól beválik. Elérték 
mostanában már azt is, hogy a széncsúcsok nem merőlegesen állanak,, 
hanem ferdén s ezért a felső + csúcsról, kráterről a condensorlencse- 
rendszer hasonlíthatlanul nagyobb fénynyalábot vehet fel, mint a merő
leges állásnál, sőt a széncsúcsokat a változó árammal is izzásba hozhatni. 
E két utóbbi dolog teljesen új. Az ívlámpa 15—25 Ampére-re és 40—50 
Voltra dolgozik. A fénye annál nyugodtabb, minél nagyobb áramot kap 
a központból és minél nagyobb ellenállást kell közbeiktatni, hogy a 
megfelelő feszültségű és erősségű áram létrejöjjön. Accumulatorral vagy 
motorral dolgozni bajos és igen költséges.

A villamos világítással sok tekintetben versenyez a gázé, különösen 
oly városban, a üol be van vezetve. A hol azonban nincs bevezetve, ott 
legjobban beválik a Linnemann-féle égő. A lángot világító gáz vagy a 
mi még jobb, hydrogén és szénoxyd adja, a mely vagy zirkont vagy 
meszet hoz izzásba. Az acetylen világítás is meglehetős jó.

A petroleum vagy olaj világítást nem tanácsos használni a piszok,, 
füst és kevés intenzitás miatt még akkor sem, ha a lámpa öt égőre van 
berendezve.

A diapositivoknak (77sx7‘/s — 13x18 cm.), a megfelelő hármas 
Steinheil-féle antiplanet-lencserendszernek (100—230 mm.), úgyszintén 
az objektív fokustávolságának (14—24 cm.) a nagysága attól függ, hogy 
mennyi a pénz és az iskolán kívül is fel akarjuk e használni. Inkább a 
közép és nagyobb méretet, mint a kisebbet.

A két kerettel ellátott, helyesebben kettős tartóba minden nagy
ságú diapositiv férjen bele. Mennyi méregtől kíméli meg az embert az 
ilyen berendezés. Épen a művészi momentumok miatt a diapositiv való
ságos remekmű legyen. A rossz diapositiv minden illusiot elront, a 
méretek azért égbekiáltók az ernyőn, mert rossz a felvétel.

A készülékkel photogrammokat lehessen első sorban vetíteni, azu-
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tón valóságos photographiákat és kisebb átlátszatlan tárgyakat. Ez utób
bira szolgál a megaskop.

A mikroskópos preparátumok vetítésére egy universalis, vagyis 
állat-, növény- és ásványtani czélokra berendezett mikroskópot lehessen 
közbeiktatni. A mi iskoláinkban divatos skioptikonoknál ez hiányzik, 
pedig nem volna szabad a nélkül, hogy ne kellene lemondani épen a 
legmegragadóbb dolgokról, a melyeket a természetrajz és physika nyújt.

Végül a kémiai és más számtalan kísérlet miatt a készülék parallel 
fényt is adjon.

A vetítő- és nagyító-készülék egy egész sorozatból áll úgy, hogy a 
részei mégis önálló egészekként szerepelnek. Az egyik dolgot ki kell 
venni belőle és mással helyettesíteni. Mennyi hibát követnek el a ter
mészetrajz- és physikus-tanárok, mikor az eszközök beszerzésénél egységes 
szempontra nem törekszenek. Új intézet felállításánál megbocsáthatatlan 
bűn számába megy, mikor arra nem gondolunk, hogy az összes szerek a 
lehető legszorosabb összefüggésben legyenek egymással. Kevés, de jó 
dologra van szükségünk, ha igazi kísérleteket akarunk bemutatni.

Röviden Írtam le a vetitő-készülék jóságának feltételeit. Csak így 
kaphatunk jó vetített képeket az összes tudományok köréből, a hol 
szemléltetésről van szó. A képek nem lesznek rikítók, nem vonják el a 
figyelmet a művészi momentumokról, az idegrendszer nem izgatódik, 
a szem nem fárad ki, az értelem nem veszíti el fogékonyságát. A tanár
nak egy-egy elejtett, jellemző mondata a fogékony lélekben a gondolatok, 
eszmék egész sorozatát kelti fel s a szellemi összetevőkből könnyen meg
alakul az eredő, az a concentraczio, a melyre a pædagogia az egyes tár
gyakon belül és azok között törekszik.

A terem sötétsége és a Geisslercsövek rikító tüneményei talán még 
jobban felizgatják a szemet, mint a vetítések, — hiszen sehol sem szabad 
a végletbe menni. Nem azt akarom, hogy reggel nyolcz órától délig 
sötétben üljön az ifjúság, de hogy alkalom adtán minden tanár elő- 
álljon a maga dolgaival, azt igen is szeretném.

Nem utolsó szempont az anyagi. A tökéletes vetítő-készülékkel 
mennyi drága képet, falitáblát, papirmachét lehet nélkülözni. Mennyi 
baja van a természetrajz tanárának a drága kitömött madarakkal és más 
állatokkal, mikor a desinficialó ládával sem boldogul az Anthremus, Der- 
mestes és gombák ellen. A rendes múzeumban legyenek ilyen állatok, 
de lehetőleg kevés számmal. A physikus tanár pedig több nagyon drága 
készüléket nélkülözhet a nélkül, hogy a tanítás a legkisebb kárát vallaná.

A hazai, vagy jobban mondva, (elég baj, hogy így van) külföldi 
czégek, Kohl, Fuess, Kreidla stb. meglehetősen olcsón készítenek külön 
megrendelésre ilyen készüléket úgy, hogy az intézeteknek a legnagyobb 
része, különösen az újonnan felállítottak, bátran beszerezhetik a tanszer



416 MISKOVITS FEEENCZ.

átalányon belül, főképen, ha a természettan és természetrajz tanára 
együttesen jár el.

II.

Eddigelé kizárólag az iskola érdekei lebegtek szemünk előtt. Van 
azonban még egy igen fontos szempont, a melyet mindenkinek erősen 
kell hangsúlyoznia. A neve angol : University extension. Az iskola marad
jon meg iskolának, de tanárai, vezető férfiai lépjenek ki a társadalmi 
térre, azzal a zászlóval, a melynek mindkét oldalára ez van írva : «Az 
embert meg kell tanítani a természet és az emberi társadalom törvé
nyeire.»

A Nemzeti Szövetség szövetség-tanácsát minden gyakorlati pæda- 
gogusnak szent kötelessége szivéből-lelkéből segíteni, midőn a nemzetise 
irányban vezetendő felsőbb népnevelés egységes feladatát meg akarja 
oldani. E magasztos eszmékre is gondoljon minden tanár az általános 
fizetésrendezés világában.

Magasabb műveltséget a nép minden osztályának, nemzeti nagy
ságunk alapját csak az általános művelődés veti meg. Nálunk a viszo
nyok mások, mint a külföldön. Két egyetemünk tanárai országos missziót 
nem teljesithetnek, nem hagyhatják oda tanszékeiket, de igenis azok, 
a kik az ő kezeik alól kikerültünk. Középiskoláink tanári karában és a 
többi intézetek tanitó testületében nagy szellemi erő lakozik, a mely 
ezreknek és ezreknek könnyen gyújthatna fáklyát, hogy fényével erősebb 
szellemi mozgalom lendüljön fel, a melege pedig a maradiság és elfogult
ság jegét olvaszsza fel, a mely szocziális bajainknak nagy részben kút- 
forrása.

A jelenlegi közoktatásügyi miniszternek és Baross Gábornak a 
földműves, iparos, kereskedő munkások tanítása érdekében tett lépései
nek sikere mi tőlünk függ nagy részben. Mi keressük fel honfiainkat, 
hogy szavunkat meghallják. Mi alkotunk érdekükben társaságokat, ren
dezünk sorozatos előadásokat, hogy a tudomány és művészet, az élet 
magasabb érdekei iránt érzéket keltsünk bennük és szellemi örömöt, 
mulatságot, gyönyörűséget szerezzünk nekik.

Az egyesületi szellem minden téren meghozta a maga gyümölcseit, 
áldásos eredményei nem maradhatnak el annak a lelkes törekvésnek 
sem, a mely a tudatlant fel akarja emelni, a szellemi és erkölcsi züllöttet 
nem akarja elnyomni, hanem bilincseitől megszabadítani.

Nincs az a valamire való község, a hol ne lehetne valamit tenni. 
Ha falu helyen az utcza padjain vagy a malomban összejött szomszédok 
nagy örömmel hallgatják az újság felolvasóját, a ki a maga esze szerint 
magyarázza, a politikai eseményeket, akkor ez általános érdeklődést
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még inkább ki lehet elégíteni, ha iskoláink tanult és ügyes tanítója 
beszél.

A városban könnyebb az eszme megvalósítása s itt van tulajdon
képi működésünk tere. A «Temesvár- Józsefvárosi Polgári Olvasó Egy
let# immár negyedszázadon keresztül a legszebb eredménynyel működik. 
Felolvasásait, szavalatait, zenei előadásait százával hallgatják s nemes 
szórakozásuk alig kerül valamibe. S kik itt a vezetők ? jó részben pæda- 
gogusok. A szabadkai «Szabad Lyceum#-ot a gymnasiumi tanárok vet
ték kezükbe.

A népszerűén előadott tudományos, érdekes és hasznos fel
olvasásoknál minden eszközt meg kell ragadnunk, hogy mentői ered
ményesebb legyen a tanításunk. A közoktatásügyi miniszter nem
csak nem veszi rossz néven, hogy az állami intézetek tanárai az iskola 
eszközeit, képeit, fali tábláit, térképeit felolvasásaiknál igénybe veszik, 
hanem határozott örömmel veszi в az anyagiakról sem feledkezik meg 
teljesen.

Ebben bitóm az iskoláknak társadalmi fontosságát, tanáraiknak 
erkölcsi kötelességét az iskolán kivül. E kötelesség szólal meg bennem, 
midőn a vetítő-készülék ezer jó oldalát hangsúlyozom, kevés hibái mel
lett, az iskolában épen úgy, mint azon kívül, különösen akkor, midőn 
nem 50—(Ю tanuló, hanem 200—300 emberből álló hallgatóság előtt 
állok.

Az University extension nemcsak a szorosan vett nép fiaira, nem
csak a munkásokra áll, hanem a műveltebb néposztályra is kiterjesz
kedik. A vidéken hány helyen vannak irodalmi és tudományos társulatok, 
de felolvasásaiknak egyetemesebb jelleget kellene adnunk. Öleljük fel a 
tudományok összes körét, de főképen a természettudományok óriási 
vívmányait, a melyről közműveltségünk oly édes keveset tud. A miveltebb 
közönségnek is milyen ferde és kevés ismerete van ezekről a dolgokról, 
azt mindennap látjuk. Ne csak a színháznak teremtsünk közönséget, 
hanem a tudománynak és művészetnek is. Ha a főváros annyi színház 
és látványosság daczára is megnyitotta nov. 4-én az Urania nagyszabású 
előadásait, miért ne lehetne ehhez hasonlót Szegeden, Pozsonyban, 
Kassán, Temesvárott is teremteni és ekképen a művelt elem bevonásával 
erős szellemi központokat létrehozni.

Az intézetek felszerelésénél az iskolai és az iskolán kívüli szem
pontokat nagyon könnyen össze lehet egyeztetni, különösen oly inté
zetnél, a mely most áll fejlesztése alatt, a melyet egészen ujonan kell 
felszerelni. A legnagyobb körültekintéssel kell eljárni az utolsó csavar 
megvételénél is. Csak sablonok után, megszokott csapásokon ne halad
junk, hanem az a czél szabja meg minden lépésünket, a mit el akarunk 
érni. Czélunk pedig : a gondjainkra bízott tanítványok szellemi és erkölcsi
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kiképzése első sorban és azután megvalósítása, a mennyire erőnkből ki
telik, annak az áldásos mozgalomnak, a mely az általános művelődésre 
törekszik.

M iskovits  F k kencz .

IRODALOM.

D r. P a u e r  Im r e  : A  lé le k ta n  a la p ta n a i. Negyedik átdolgozott és bő
vített kiadás. Budapest, 1900, Franklin, 202 1. Ára 2 kor. 60 fillér.

A véletlen úgy akarta, hogy azon időben, midőn Pauer Imré
nek, a budapesti tudományegyetem tanárának legújabban meg
jelent könyvét * olvastam, szemembe ötlött a «Vierteljahrsschrift 
für wissenschaftliche Philosophie» czimű folyóirat 1899. évfolyamá
nak egyik füzetében megjelent birálat a jelenlegi franczia philoso- 
phia három képviselőjének nem régen napvilágot látott munkájá
ról. Szól pedig e birálat Desduits-nek az erkölcsi és államtudomá
nyok párisi akadémiájától (Académie des Sciences morales et Poli
tiques) megkoszorúzott, «La Responsabilité Morale», továbbá 
Fulliquet-nek « Essai sur Г Obligation Morale» és a svaiczi Na- 
ville-nek szintén Párisban kiadott és immár 2-dik kiadást ért «Le 
Libre Arbitre» czimü művéről.

Mindhárom rokontárgyat ölel fel és a philosophia velejébe, 
legmélyebb problémáiba, az erkölcsi felelősség, kötelesség, szabad
ság kérdéseibe akar behatolni, segélyül vevén a psychologia, nieta- 
physika é3 általán a philosophia egész birodalmának eszközeit. 
Siettem megszerezni e műveket, mert nem akartam elhinni, hogy 
a philosophiát mindig sok szellemmel és nem csekély önállóságra, 
valló gondolkodással ápoló franczia nemzet szellemi világában, a 
philosophiát művelő körben oly hátramaradottság lehetséges, mi
lyent nevezett birálat e három műnek szemébe vág. Nagy érdeklődés
sel kezdettem mind a hármat elfogultság nélkül tanulmányozni, mi 
közben engem is azon gondolat vezetett, hogy e munkákból, melyek
nek tárgya felöleli az egész philosophiát, képet alkothassak ma
gamnak arról, hogy tulajdonképen mily magasan áll jelenleg a

* A lélektan alaptanai. Vezérfonalul egyetemi előadásaihoz és ta
nárjelöltek számára irta Pauer Imre. Negyedik átdolgozott és bővített ki
adás. Bpest, Franklin-Társulat. Ára 2 korona 60 fillér.
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pliilosophia Francziaországban ; mennyiben használta föl e nem
zet az emberi szellemnek az utolsó évtizedekben, a philosopliiai 
gondolkodás mezején kivívott sikereit, megállapított módszereit, 
eszközeit, eljárását és megélesített, kicsiszolt fegyvereit. Jól tudjuk 
ugyan, hogy vannak Francziaországban a modern philosophiának 
most is nagy és az egész világ szellemi irányára kiható munkásai, de 
jogosultnak vehető azon föltevés is, hogy e három szerzőben, ha 
nem is az egész franczia pliilosophia, de minden esetre a franczia 
bölcselők egy nagy tömegének gondolkodási iránya tükröződik visz- 
sza.A szerzők ugyanis nem csekély és nem jelentéktelen hírnévnek 
örvendenek hazájukban. Naville taphilosophia történetével foglal
kozó müvek a Spiritualismus megelevenítője, a mai szellemi légkörbe 
újra beillesztője gyanánt emlegetik. Desduits munkáját egy nagy 
tekintélynek örvendő tudományos intézet megkoszorúzta, Ful- 
liquet-et pedig mint a szellem és a sokoldalú ismeretek emberét 
ünnepük. Munkáik átolvasása után igazat kellett adnom az emlí
tett bírálatnak, mely azzal vádolja e müveket, hogy jellemző sa
játságuk a legkisebb részletekben is meglelhető hátramaradottság, 
továbbá az a bátortalanság a tudományos nézetekben, mely a szer
zett eredményeket, mellék tekintetek miatt, nem meri- oly módon 
kifejezni, hogy az kétséget ne okozzon. Mind a három munka a 
Kantot megelőző philosophia fegyvertárát viszi harczba metaphy- 
sikai dogmái megerősítésére és még csak meg sem tisztítja e harczi 
eszközöket az idők porától és rozsdájától. A lélek-állag realitása 
érdekében Cartesius-féle érvekkel csatáznak nagy tűzzel, egysze
rűen ignorálván azt, hogy a kritikai ismerettan és a modern psy- 
chologia ellentétes eredményekhez jutott. Tvpikus képviselői 
egy bizonyos tudományos, hátra felé vonuló csapatnak, mely meg
gondolatlanul, lenézőleg és szerénytelenül siklik át az újkor leg
nagyobb tudományos eredményei fölött. E csapat p. о. a psycho- 
logia terén még mindig az egyes «tehetségek» -ről álmadozik és 
ezek régi szétválasztásához ragaszkodik, beszélvén az érzékiség és 
ertelem, nemkülönben az akarat, képzelet stbbi tehetségéről, mi 
közben minden hamis és minden rossz forrását az érzékekben 
keresi. Tág teret enged a scholastikus dialectika elhasznált fogásai
nak. Szívósan hozzá tapad a Descartes-féle dualistikus irányzat
hoz, melylyel áthághatatlan korlátokat emel a test és lélek, az em
ber és állat, a szerves és szervetlen között és minden monistikus 
világnézetre úgy tekint mint a moral halálos ellenségére. Külö-
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n ő sen  b o trá n y k ő  e lő ttü k  a  k ife jlő d és e lm élete . V a la m e n n y in e k  k ö 
zös vonása, a la p té v e d ése  az, m in th a  sp ir itu a lis tik u s  m e ta p h y s ik a  
n é lk ü l erkölcs, e rk ö lc s ta n  n e m  v o ln a  lehetséges, p ed ig  a z t  le h e tn e  
g o n d o ln i, hogy  Lange о Geschichte des Materialismus» cz im ü  
m ü v e  m eg je lenése  ó ta  ez m á r  vég legesen  m e g h a la d o tt  e lő íté le t. 
S ajá tságos, közös je lle g ü k  az is, h o g y  n em  m ag án ak  a  ta n n a k  p . o. 
az a k a ra t d e te rm in á lt  v o ltá n a k  tév esseg é t igyekeznek  b e b iz o n y í
ta n i, h a n e m  e ta n o k  á llító lag o s  gonosz  m o rá lis  k ö v e tk ezm én y e it 
tö rekesznek  m in é l sö té te b b e k re  fe s ten i. Szóval az e m líte t t  szerzők  
és fegyvertá rsaik  b a llép ése  az, h o g y  a következm ények  sa jn o sság á- 
ból az elvek és ta n o k  téves v o ltá ra  u ta ln a k . A tu d o m á n y o s  s z e m 
p o n to t a m ellékczélok  á llá sp o n tjá v a l cserélik  föl és így b iz o n y ítjá k  
be és m ag y a rázzák  m eg  p . о. a  sz ab ad ság  lé té t a  te re m té s  d o c tr i-  
n á jáv a l. Az em b e ri a k a ra t  a z é r t  fö lté tle n ü l szab ad  sz e r in tü k  és a 
lé lek  a z é rt h a lh a ta t la n , m e r t  k ü lö n b e n  nem  csak az e rk ö lcsiség , 
h a n e m  az á lla m é le t, tö rv é n y h o z á s , m ű v észe t és n ev e lés  te r é n  
ro p p a n t sok veszély  a l la n a  elő.

Ö sszegezve az e m líte tt  m u n k á k b ó l szerze tt b e n y o m á so k a t : 
e l kell ism e rn ü n k  a  fe n tje lz e tt b í r á la t  v ég ered m én y én ek  ig azság á t, 
m e ly  sze rin t h iá n y z ik  e m u n k á k b ó l a  tu d o m án y o s  o k o d a to lá s , b e 
b izony ítás, a  m egfigyelésekre  tá m a sz k o d ó  p o n to s  ta p a sz ta lá s , a 
m egfigyelteknek  jó z a n , e lő íté le t n é lk ü l való fe ldo lgozása , a  k ife je 
zések  h a tá ro z o ttsá g a , szóval a t is z ta , v ilágos levegő.

E  p e ty h ü d t és ó sd isá g á b a n  d obos levegőnél, m e ly  o ly  iu l-  
la sz tó lag  h a t  az o lvasó  le lk é re , m in t  m ily en  n y o m asz tó lag  b o ru l a 
n y irk o s őszi köd  a  fö ldek re , m e n n y iv e l üdébb , frissebb  és eg észsé
gesebb  lé g á ra m la t csap  fe lén k  P a u e r  könyvébő l, m e ly e t h a  össze 
h a so n lítu n k  a je lz e tt  fra n c z ia  m ü v e k k e l, a tu d o m án y o s  sz in tá j, az 
a lk a lm a z o tt m ó d szerek , a  b iz o n y ítá s i e ljá rá s , a le lk iism e re te s  m e g 
figyelés, az íté le te k  b iz to sság a , h a tá ro z o tts á g a  és a  k ísé rle te z és  
g y ű jtö tte  m eg b ízh a tó  a d a to k  c so p o rto s ítá sa  szem p o n tjáb ó l, egész 
tárgy ilagossággal, de  m a g y a r á llá sp o n tb ó l jó leső  érzésse l b á t r a n  
fö lébe  h e ly e zh e tü n k  azo n  m u n k á k n a k , m ikkel az e m líte t t  szerzők  
a ján d ék o z ták  m e g  le g ú ja b b a n  a  f ra n c z ia  n em ze te t. S a jnos, ho g y  
P a u e r  m űve n e m  tü k rö z te t i  v issza  a  m agyar faj p h ilo so p h ia i g o n 
d o lk o d ásm ó d já t. N em  p e d ig  e lső  so rb an  azért, m e r t h a z á n k b a n  
a lig  v an  p h ilo so p h ia i g o n d o lk o d á s . A m ag y ar égalj a la t t  é lők  
e g y á lta láb an  b izonyos e lle n sz e n v e t é rezn ek  a p h ilo so p h á lá s  i r á n t  
és el v an n ak  sz o k ta tv a  az ú g y n e v e z e tt bö lcse le ti k u ta tá so k tó l.
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Elszoktatták azok a szőrszálhasogatások, fogalomliüvelyezések. a 
délibábos philosophia és metaphysika azon speculatiói, szóhalmazai, 
melyekArany János « Vojtina ars poétikáján-ban említett, megvadult 
léggömb gyanánt a levegőben csatangolva, a földdel minden vonat
kozást, minden közösséget megszakítanak, de azért mégis nagy fö
lénynyel és a többi tudományokra való kicsinylö lenézéssel, magu
kat az igazi philosophia lényegének hirdeték és magukról öntelt 
gőggel azt állíták, hogy ők a valódi philosophia képviselői.

A régi philosophiai müvek meggyűlöltették a szellemi fog
lalkozások bölcseleti irányát és az eredmény az volt, hogy Magyar- 
országban a bölcseleti gondolkodás szünetel azon meggyökeresült 
balhiedelem folytán, hogy a magyar ész természete egyáltalán nem 
veszi be azt, mit philosophiának nevezünk. Nagy bünük van e 
balhiedelem okozta végeredményben a régi slendrián, de általán 
használatban levő tankönyveknek és az iskolai cathedrákon elkö
vetett avult, a tanárra ép úgy, mint a tanítványokra kínos, meddő 
és ürességekben mozgó, abstractiókba fulladó, azonban eddig szélié
ben használt bölcseleti tanításoknak.

Örvendetes jelenségnek kell mégis tekintenünk, hogy az 
újabb időben Magyarországban is kezdi már szárnyát emelgetni 
a valódi philosophiai gondolkodás, melynek fölkeltésóben és irányí
tásában nem csekély része volt azon könyv szerzőjének is, melyet 
ismertetni szándékozunk.

Evek hosszú során át lelkes buzgalommal törekedett arra, 
hogy a többi tudományok végeredményére támaszkodó philosophi
ának, különösen a psychologiának és ethikának új módszereivel, 
eszközeivel, uj irányaival, továbbá a physiologiának a lélektan 
által fölhasznált kísérleti megfigyeléseivel megismertesse a magyar 
közönséget és így útját egyengesse azon valódi, tudományos alap
pal ellátott, reális értékkel biró bölcseleti gondolkodásnak, mely 
iránt nem lehet oka a magyar gyakorlati érzéknek bizalmatlan
sággal viseltetni és melytől a magyar észnek nem lehet joga 
irtóznia.

Mint középiskolai, jogakadémiai es 1886. óv óta mint a buda
pesti tudományegyetem tanára folyton azon fáradozott, hogy hí
veket szerezzen e philosophiának és hogy ez iránt az érdeklődést 
minél nagyobb körben fölkeltse. E tekintetben különösen az egye
tem cathedráján kifejtett tevékenysége volt jótékony hatású. Az új, 
modern philosophia terjesztésének és megkedveltetésónek apostoli
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buzgalmú munkálkodására Pauert nem mindennapi tehetségei és a 
természettől nyert adományai mintegy praedestinálják. E tehetségek 
egyikét azon világos előadásában találjuk, melylyel a természet 
felruházta. Félévenként 600-at meghaladó hallgatóinak tanúsága 
szerint Pauer a legnehezebb problémák kezelésénél is valóságos 
mesteri ügyességgel és érthetőséggel jár el, a mit a tanári pá
lyán évek óta szerzett gyakorlat és tapasztalás adhat csak meg. 
A jn'oblemákat mintegy szobrászatilag mintázza és teszi szemlélhe- 
tökké. Határozottság a problémák felállításában és ezek megoldá
sában a tétovázástól, ingadozástól mentes azon szabatosság jelle
mezi előadásait, mely éles körvonalakkal kijelöli a problémánál 
azon tételeket, miket a tudománynak már sikerült megállapítania, 
de nem felejt ráutalni a megoldásra váró oldalakra sem, miket a 
kutatás mai álláspontjának még megvilágítania nem sikerült és 
miknek megfejtése a jövő nemzedék buvárlatainak van fentartva.

A rendkívül szabatos formába öltöztetett probléma ekként 
világos körvonalokkal rajzolódik le a tanítványok leikébe és illesz
kedik bele ezek képzeletvilágába. Miként Sweitz tavai annál át- 
tetszőbbek, minél mélyebbek : úgy Pauer előadásai is annál tisz
tábbak és világosabbak, minél nehezebb problémák mélyére meríti 
le kutató tekintetét.

Előadásának világosságával párosul azon, az egyetemi catlied- 
rán nem mindennapi és nem csekély erkölcsi értékkel biró ado
mány, mely szerint képes hallgatóiban fölkelteni a szellemi irritá- 
tiót, tudja irányítani a gondolkodás további szövését és útm uta
tást ad arra, hogy miként kell a problémát tovább fejtegetni. Szó
val Pauertől meg lehet tanulni, hogy miképen kell tovább tanulni. 
Megtanít, megszoktat arra, a mi a legnehezebb : — kedvvel tovább 
tanulni. A tanítványok leikébe úgy tudja átplántálni gondolatait, 
hogy ezek ott tovább rezegnek, a hallgatókat további gondolkodásra 
késztetik és arra ösztönzik, hogy a nyert ismereteket kiszélesítsék 
és a tudomány egyes ágaiban alkalmazzák. Pauer philosophiai fel
fogásából s szelleméből kiáradt és egyetemi cathedrájáról elhangzott 
tanai jótékonyan megtermékenyíték fiatal jogász nemzedékünk 
lelkét, kik jogi ismereteikhez philosophiai alapot és különösen a 
büntetőjoggal foglalkozók a szabad akaratnak, a felelősség és be- 
számíthatóság stb. elvének psychologiai megállapításával uj irányt, 
eszmekört nyertek és az egyéb szaktudományokkal foglalkozók is 
ingert, impulsust kaptak ethikai tanulmányokra, nemkülönben arra
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is. hogy a nálunk fejlődésének első formájában levő sociologiai 
tudományt figyelemmel kisérjék és e téren önállóan is, a társa
dalmi kérdések taglalásával, foglalkozzanak.

Nem csekély hatással voltak az évek hosszú során át elszórt 
e tanok tanárjelöltjeink gondolkodására, a pædagogia terén ki
fejtett működésére és irodalmi mozgékonyságuk szellemére. Pauer- 
nek a tanári pályára készülő hallgatói azt kapták tőle, a mire ural
kodó paedagogiánknak legnagyobb szüksége van. E pædagogia 
ugyanis, ép úgy mint az egyes, különböző — festészeti, szobrá
szati, színházi stbi — kritikákban jelentkező æsthetikànk nélkü
lözi a pliilosophiai alapot, a psychologiai gyökeret. Széliében cul- 
tivált pasdagogiánk foglalkozik ugyan bőven egyes részletes kér
désekkel, p. о. a gyakorlatjavitás föltételeivel, de általán elmond
hatjuk, hogy pædagogiai irodalmunk nélkülözi az egysége^ világ
nézetből fakadt és különösen a lélektani fejtegetésekre támaszkodó 
bölcseleti alapelveket.

A Kazinczy korában dívó szépirodalmi kritikára Berzsenyi azt 
mondotta, hogy «kéreg kritika». Ugyanezt mondhatjuk mai pæda
gogiai irodalmunkra is, mely felületes, mely csak a kérdés « kér
gét», de nem belső magvát vizsgálja. Pauer előadásának, különösen 
lélektani fejtegetéseinek egyik fősajátsága épen az, hogy folyto
nos vonatkozásban van a pædagogiâval, melynek kérdéseire, az 
emberi lélek fejlődésének mozzanatai között lépten-nyomon kitér. 
Ha az újabb időben kezdi pædagogiânk is keresni az éltető philo- 
sophiai üdítő forrást : ebben nem csekély része van annak a fér 
fiúnak, ki mély bölcseleti gondolkodását a gyakorlati tanítás terén 
szerzett ismereteivel egyesíti és a kinél a pædagogiai kérdések böl
cseleti fejtegetése összecsendül a gyakorlati élet lüktetésével.

Szóval Pauer évek során át kifejtett tevékenységével közre
működött arra, hogy a philosophia alkotó és képző értékűvé vál
jék hazánkban több tudomány terén és ezek teljesebbé tételét és 
növekvő tökéletességét előmozdítsa.

Pauernek ilyetén értékű hatása még inkább elismerendő, 
ha tekiutetbe veszszük, hogy mint a Magyar Tudományos Akadé
miától kiadott «Athenaeum» czímü pliilosophiai folyóirat szerkesz
tője valósággal egy új és a philosophiával az ő szellemeben fog
lalkozó írói nemzedéket teremtett a magyar gondolkozók között s 
ezzel nemzeti műveltségünket új tartalommal és elemekkel látta 
el. A ki figyelemmel kisérte ezen, immár IX. évfolyamába lépő
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és nemcsak a szorosan bölcseleti, hanem az államtudományi és 
sociologiai ismeretek ápolása, fejlesztése és terjesztése ügyét 
szolgáló és a bölcseletén kívül, a jogi és államtudományi fejte
getések és vizsgálatok legújabb külföldi vívmányait is közlő 
folyóiratot: az örvendetesen tapasztalhatta, mint támadtak, mint 
izmosodtak meg a folyóirat ægise alatt irók, kiknek e folyóirat 
hasábjain megjelent értekezései bármely nemzet philosophiai gon
dolkodásának is díszére váltak volna és bármely művelt népnek a 
bölcseleti tudományok előmozdítása érdekében kifejtett tevékeny
sége körébe méltán illeszkedhettek volna be. Túlzás nélkül elmond
hatjuk, hogy e folyóirat Pauer philosopliiája szellemében valóság
gal egy hova-tovább erősödő bölcseleti iskolát teremtett hazánkban.

Egyetemi előadásaival, az «Athenæüm» czímű folyóirattal és 
később említendő tankönyveivel megtermékenyített gondolkodási 
szellemnek tulajdonítjuk részben azt is, hogy immár létesült 
Budapesten is az elmekórtani klinika keretében, a physiologia es 
idegélet terén önálló vizsgálódásaival is nagy érdemeket szerzett 
Laufenauer Károly dr. budapesti tudomány egyetemi tanár 
felügyeletével, őrködésével és irányításával és Ranschburg Pál dr. 
vezetésével működő psychophysiologiai laboratórium, mely a 
heidelbergi Kraepelin-féle klinika hasonló laboratóriuma mintá
jára, a régi szent János korház — épület egyik — sajnos igen alkal
matlan — oldalépületében elfoglalta helyét a híres Rumié, hei
delbergi mechanikus készítette csodálatos és bámulatosan szabatos 
gepeivel és a melynek vizsgálataiból eddig kikerült értekezés * 
már is reményt ad arra, hogy e laboratórium hatalmas lendületet 
ad a Pauer kezdette iránynak és hazánkban a tudomány egy új 
ágának cultiválását teremti meg. Az ilyen laboratóriumok, milye
nekre Német- és Olaszország, újabban pedig Francziaország nem egy 
városában akadunk, feltűnést keltő, nagyon érdekes szolgálatot 
tesznek úgy a psychologiának mint az élettannak. A Budapesten 
felállított Magyarországon az első ilynemű intézmény, mely szíve
sen lát bármely tudományos érdeklődőt műhelyének munkásai

* «Adatok az aggok psychophysiologiájálioz.» Psychophysikai közle
mények. I. A psychophysikai időm érések m ethodikaja. Alapvető vizsgálatok 
elemi műveltségű fiatal egyéneken. I r ta  B anschburg Pál dr. az egyetem i 
psychophysiologiai laboratórium  vezetője. K ülönlenyom at az «Orvosi H eti 
Lap»-bői (Budapest. Pesti L loyd-társulat könyvnyomdája. 1900.) Ez értekezés- 
a kísérletnél használt gépek leírását is közli
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mely régen érzett szükséget pótol hazánk tudományos életében, és 
felállításán, épen Pauernek, a modern hírneves külföldi psycholo- 
gusokkal egyetértő hatása alatt e sorok írója is társadalmilag évek 
óta fáradozott.

De a legnagyobb szolgálatot ethikai, psychologiai és logikai 
tankönyveivel és értekezéseivel tette Pauer hazánk művelődésének. 
E téren sok évet lefoglaló, igazán érdemes és lelkes szeretettel 
végzett munkát teljesített és valóban megérdemli, hogy illő helyet 
kapjon a magyar bölcselet fejlődéséről szóló történet emlékezetében.

Teljes meggyőződéssel mondhatjuk, hogy igazi tudományos 
alapon nyugvó philosophiánk csak azóta kezdi bontogatni szár
nyait, mióta Pauer tankönyveivel, cathedrai előadásaival, egyálta
lán föllépésével uj irányokra és módszerekre terelte a magyar tu
dományos élet figyelmét.

Áldásos eredményt és hatást lehet várni Pauernek legújab
ban megjelent tankönyvétől is, melyet az alább következőkben 
részletesen ismertetni szándékozunk.

E munka is magán viseli azon szellemet, mely Pauer philoso- 
phiai tevékenységét áthatja és mely őt évtizedek óta vezérli. Könv- 
nyen áttekinthető módon és érthetően közli azon eredményeket és 
elméleteket, melyekre az újabb tudomány, főképen a physiologiai 
módszernek, a psychologiára való alkalmazásával jutott és ez által 
oly tartalommal lép föl, a melylyel a philosophiai oktatás is szo
rosan tudományos alapokon kezdhető meg és fejleszthető. E tan
könyve is határozott ellentétben van a divatos «Philos. Propædeu- 
tikák»-kal, melyek elavult tantételeknek hibás módszer szerint 
való közlésével és e tantételeknek — miket egyáltalán jobb lenne 
a tanulóknak nem tudniok — kívánt elsajátításával egészen hasz
talanul terhelik az ifjak emlékezetét.

Szerző e munkájának III., azaz utolsó kiadása az 1882. évben 
jelent meg. Azóta a psychologiai vizsgálatok több téren újabb, 
meg újabb eredményekre jutottak és sok, azelőtt kétes, teljesen 
meg nem világított lelki jelenség több'oldalról magyarázatot nyert. 
Ezen körülmény és azon kényszerhelyzet, mely szerint az 1882-iki 
kiadás az idolsó példányig elfogyott : ösztönözte a szerzőt mun
kája átdolgozására és új kiadására, hogy ezáltal egyetemi előadá
saihoz «vezérfonalat» s azoknak a tanárjelölteknek, akik a pæda- 
gogiai vizsgálaton lélektani ismereteikről is kötelesek beszámolni, 
megbízható «segédkönyvet* adjon kezeikbe.

Magyar Pa dagogia. IX. 6. 7. 28



4 2 6 BUDAY JÓZSEF.

Munkájának alapját az évek hosszú során át tartott jogaka
démiai és egyetemi előadásai teszik és valamint az oktatásból sar- 
jadzott ki e mü, úgy egyedüli czélul is a tanítás szügségleteinek 
kielégítését tűzte ki. Hallgatói számára írta; tanítás czéljából segítő, 
emlékeztető könyvet akart kezökbe adni.

É czél szabja meg a munka terjedelmét is. A tárgyalt tanok
nak és törvényeknek tömör vonásokban való előadásán kívül spe
ciális megfigyelésekre való utalást csak szórványosan találunk 
benne. Az élő szóbeli előadás feladata a teljességet kiegészíteni, a 
mi annál könnyebben megtörténhetik, mert az egyes kérdésekbe 
mélyebben benyomulni akarók az adott útmutatások nyomán még 
egyrészről fáradság nélkül saját tapasztalataikban és emberisme
retükben, másrészt a gazdagon jelzett szakirodalomban bő forrást 
találhatnak a továbbkutatásra. A munka azonban többet ad, mint 
a mennyit adni igér, a mennyiben nemcsak jogász- és tanárjelölt
hallgatói, általán a főiskola és valamennyi facultas tanulói, — kik 
manapság hova-tovább sürgősebben utasíttatnak, ha alapos tanul
mányokra akarnak szert tenni, a psychologiához,-— hanem egyszers
mind a nagy, müveit közönség és a psychiater, orvos, természettudós 
vezettel, tanulságosan, haszonnal forgathatja, mert a szerző az isme
reteket igyekezett olyan formába önteni, a melyben behatóbb szak
ismeretek nélkül is könnyen érthetőkké és alkalmazhatókká válnak. 
S valamint a munka arra törekedett, hogy az összes rokon tudomá
nyok eredményeinek kölcsönhatását fölhasználja: úgy eléri azt a 
czélt is. hogy más szakkörökkel foglalkozókra szintén éltetőleg, izgató- 
lag, fejlesztőleg hat. Mindenesetre hasznos útmutatásokat közöl azon 
æsthetikât, pædagogiât sbbit művelő szaktudósokkal, kiknek vala
mely czélból be kell pillantaniok a psychologiai élet mai tudomá
nyába és kik e tekintetben valamely megbizbató kalauzt keresnek. 
Napjainkban a normák felállításával foglalkozó practikus discipli- 
nák tudományos tárgyalása psychologiai alapot igyekszik terem
teni és Pauer könyve e tudományok részére is megadja a psycho
logiai alapvetést. De legtöbb hasznot bizonyára a psychologiát 
propædeutikai czélokból a középiskolákban előadó tanárok merítik, 
kik eddig ki voltak szolgáltatva a régi elavult psychologiai tanköny
veknek és kiknek helyzete a tanítványok értelmi színtáját is megkö
zelíteni törekvő ilyen tankönyvnek a legtöbb esetben hamis eljárás
sal szerzett téves, korlátolt adatai és a külföldi szakirodalom rop- 
pantsze'Zes tengere között bizony nagyon bajos, kínos és nehéz volt.
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Meg vagyunk továbbá győződve arról is, lïogy ha a büntető
joggal foglalkozó bíró veszi kezébe e müvet, érintetlenül nem fog
ják hagyni gondolkodását a szerzőnek a tudomány mai álláspont
ján általában elfogadott elméletei és magyarázatai, különösen azon 
tételei, melyekben az ösztönöket és öröklékenységet, az akaratot a 
szabad és ethikai akaratot, a determinismust és indeterminismust, 
a felelősséget és beszámítást értelmezi oly tömör, de mégis köny- 
nyen érthető rövidséggel, milyenre a magyar bölcseleti irodalomban 
•egyáltalán nem, a németeknél és francziáknál pedig alig, legfölebb 
szórványosan bukkanunk.

De igen sokan a mostani időt nem tartják alkalmasnak arra, 
hogy psychologiai tankönyvvel lépjen fői valaki. A hírneves ethi- 
kus és psychologus Jodl is nem rég megjelent tankönyve élősza
vában foglalkozik azon, nagyon elterjedt nézetet kifejező kérdéssel: 
vájjon nem merész vállalat-e mostanság psychologiát írni, midőn 
e disciplina régi alapjai megtöredezve, megrongálva, megrázkód
tatva vannak, az előbbi módszerbe vetett bizalom pedig megin
gott; másrészt mikor bizonytalanokká váltak a psychologia határai a 
rokonterületekkel, különösen a természettudományokkal szemben. 
Úgyszólván naponként növekszik a munkások és a műhelyek tö
mege és a sokfélekép elágazó speciális kutatások számára óriási 
anyag halmozódik össze. Valóban ily időben nem könnyű és me
rész vállalkozásnak tűnhetik föl psychologiát írni, mert minde
nünnen azt a figyelmeztetést kapjuk, azt a hatást szerezzük, hogy 
e tudomány teljes .átalakulásban van, melynek a jövőben történő 
újraszervezését, új alkatát most alig lehet fölismerni.

Másrészt mindezekkel szemben helyesnek kell tartanunk 
Jodl-nak azon érvelését, mely szerint oly disciplinánál, mint a 
milyen a psychologia, mely nemcsak, hogy igen sok tudománytól 
nem esik nagyon félre és nemcsak a pliilosophiának tulajdonképeni 
alaptudománya, hanem, mely a szomszéd, határos practikus disci- 
plinák egész sorozatára nézve is segédtudomány : ilyen tudomány
nál épen a jelen viszonyok között mutatkozik a legsürgősebb im- 
pulsus arra nézve, hogy a munkafelosztás és a specialis kutatás és 
részletes böngészés jogos elvét kiegészítsük a szerzett adatok össze
foglalásával és egységesítésével. A psychikai élet törvényei és for
mái fölött ezen összefoglaló áttekintés nem annyira a lélektan te
rén kutatók, mint inkább azok érdekében szükséges, kik más, de a 
psycliologiára támaszkodó tudománynyal foglalkoznak.

4 2 7
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Ha tehát nehéz is a psvchologiai vizsgálatoknak mai forron
gásai között a psychologiára vonatkozó eddig gyűjtött adatoknak 
összefoglalása, de azért nem fölösleges, sőt kívánatos is, hogy egy 
Összefüggő képet kapjunk már valahára arról, vájjon a szerzett, a 
tudományos vizsgálatoktól kétségbevonhatatlanul igazolt adatok
ból minő törvények és tanulságok, eredmények vonhatók le.

Minden attól függ ezen összkép, ezen vue ensemble megalko
tásánál, hogy mennyire sikerült a szerzőnek a kísérletezésekből nyert 
es psychologiailag értékes physiologiai, pathologiai, elmekórtani, 
továbbá az erkölcsstatistikai, népélettani stbbi adatokat kiválogatni 
és akként csoportosítani, hogy az összefoglalás az egységes lelki 
életet visszatükröztesse. A psychologue ügyességétől függ, hogy ki
válogassa eljárása egész szellemének megfelelő azon adatokat, me
lyek tanainak megalkotására a legbecsesebbek és melyek nézetei
nek megvilágítására a legjobban szolgálnak. E tekintetben nagy 
óvatosságra van szükség és Pauer, midőn az utolsó évtizedekben a 
kísérleti kutatástól előhozott gazdag eredményeket a lehető magas 
fokban tanai javára értékesíti : ez eljárásában nagy ügyességet 
tanúsít és a helyes utat követi. A lelki jelenségekre fényt deríteni 
hivatott élettani, physiologiai ismeretek roppant halmazából éppen 
azokat választotta ki és használta föl, a melyek a psychologiai ku
tatások szempontjából a legfontosabbak, és kikerülte azt a szerte
lenséget, a melylyel a physiologiai lélektan hívei, a physiologiát 
kelleténél is nagyobb mértékben szeretik előtérbe szorítani a psy- 
chologia rovására ; szóval az eredményeket psychologiai szempont
ból kellőleg ellenőrizni törekedett. Különösen szükséges ezen ellen
őrizés és óvatosság az adatok kiválogatásában az érzék-érzetek spe
ciális psycliologiáját illetőleg. E tért némelyek kizárólag a physio- 
logia domíniuma gyanánt tekintik és a psychologiában lehetőleg 
mellőzik; mások terjedelmes fejezetekben tárgyalják az egyes érzé
kek functióját. Mindkettő szélsőség. Ha ugyanis az érzékek vizsgá
latát kiselejtezzük, mellőzzük teljesen a psychologiából : ügy a meg
alkotandó psychologiai összépületben hiány lenne. Bajosan lehetne 
ugyanis megértetni az egyes fokokon áttörő psychikai kifejlődés- 
continuitását, mert az egyes érzékek functiójának analysise a ma
gasabb tudatjelenségekre nézve alapvető fontosságú és a complicál- 
tabb lelki tünemények megértésére mellőzhetetlen. De másrészt a 
physiologiai eredményeket psychologiai szempontból ellenőrizni 
kell. Igen helyesen hangsúlyozza Jodl, hogy az érzéki functiók.
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vizsgálatánál más a dolga a physikusnak, más a physiologusnak és 
ismét más a psychologusnak és philosophusnak. Sok dolog, mit az 
utolsó időkben kísérletileg megvizsgáltak, csalt akkor nyer psyclio- 
logiai jelentőséget és értéket, ha a psychologue be tudja illeszteni 
a lelki élet általános összefüggésébe. Erős kritikai rostálással kell 
itt eljárnia — mondja továbbá Jodl a psychologusnak részint 
azért, mert az egyes kutatások több pontra nézve sokszor nagyon 
eltérnek egymástól, főleg pedig azért, mert az érzékek physiolo- 
giájába is, methodusának minden exactsága daczára, ép úgy bele 
játszik a speculátio, mint az úgynevezett szellemi tudományokba. 
Pauer a helyes középutat használva, az érzékszervek physiologiai 
berendezésével nem foglalkozik terjedelmesen ; az egyes érzék-érze
tek részletes fejtegetését is mellőzi és a bővebb vizsgálata iránt ér
deklődőket a physika és a physiologia megfelelő köréhez utasítja. 
Egyéni nézeteink szerint Pauer az érzékszervek functiójára vonat
kozó, újabban kikutatott adatok fölhasználásánál talán túlságosan 
tömören és óvatosan járt el ; de nem szabad felednünk, hogy vezér
fonalat ír, mely bár felöleli a mostani psychologia összes körét, de 
egyszersmind határt is szab a terjedelemnek. Az összképet zavaró 
részletezésekig menő terjengősséget kerülő vezérfonal főczélja a 
könnyű áttekinthetőség és kénytelen sok részletet, a példák- és 
concrét adatokkal való felvilágosítást, a szóbeli előadás menetére 
bízni. Ha talán a magyar olvasó bővebb részleteket óhajt a Pauer- 
féle psychologia szellemének megértésére az érzékszervezet func- 
tiójáról : az könnyen megtalálhatja a támogatást, mert a magyar 
irodalom e tekintetben egy kiváló, könnyen érthető munkával bír 
és ez Klug Sándornak, a Természettudományi Társulattól az 
1896. évben kiadott munkája.'*1 Hasznos szolgálatot tehet továbbá 
Pauer tanárnak idevágó kiegészítésére Lenhossek Mihálynak «Az 
agyvelőről, min ta  lélek műhelyéről» czimű értekezése is.

A többi tudományokkal szemben is Pauer általán helyes el
járást követ. Meghúzza ezek és a psychologia között a határ- és 
irányvonalakat és ezeket általán megtartani igyekszik. Kiválogatja 
a többi tudományoknak psychologiailag értékesíthető végeredmé
nyeit és ráutal azon psychologiai törvényekre, melyek e tudomá
nyokra nézve alapvető jeleggel bírhatnak. Egyéni nézetünk szerint

* «Az érzékszervek éilettana». I r ta  Klug Nándor egyetemi tanár. 
93 ábrával. B udapesten kiadja a M. kir Term észettudom ányi Társulat.
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azonban az associatiónak és fajainak oly terjedelmes tárgyalása,, 
mint milyen Pauer psychologiájában fordul elő, inkább a logikába 
való ; a beszámítás — és felelősségelvének hasonló arányban való 
fejtegetése is, szerintünk, inkább az etliikához tartozik.

Mielőtt a munka részleteit ismertetném, még két megjegy
zést kell tennem. Az első az, hogy a ki manapság a psychologiai 
kutatás területén is uralkodó munkafelosztás óriási szétágazásában 
psychologiát akar Írni, az kénytelen adatait az egyes segédkörök, 
leginkább a physiologia, a pathologia, az anatómia, erkölcs-sta- 
tistika, elmekórtan stb. művelőitől venni, ezen szakokhoz for
dulni. mely szakok külön-külön egy-egy egész embert követelnek. 
Azt kívánni, hogy az adatok is a psychologue kezéből kerüljenek 
ki, képtelenség. A legritkább esetben egyesül a physiologus a 
psychologussal. A psychologus tehát nem maga hasítja le a szik
láról a darabokat, mikből művét alakítja. Az adatokat ille
tőleg kevés psychologus tarthat igényt eredetiségre. Nagyon 
kevés van olyan helyzetben, hogy psychopjjysikai seminarium- 
ban dolgozva, kisérletileg újat hozzon létre. Ezt szemére vetni 
a szerzőnek csak igazságtalan, lelkiismeretlen es minden áron bot
rányt előidézni óhajtó hajsza teheti, mely nem képes mérlegelni 
és megérteni, hogy fődolog és a psychologiai könyv tulajdon- 
képeni érdeme abban áll, vájjon a szerző szelleme mint veti 
reá magát a műtermébe került márványtömbökre, és nyers anya
gokra és mennyiben képes azokat egységes egészszé kiformálni 
és beléjök éltető lelket lehelni.

Tauer nem tart igényt az eredetiségre. Czélja egjedül az, 
hogy összegezze, egységbe foglalja és megismertesse hallgatóival, 
illetőleg a magyar, tanulni vágyó közönséggel a modern psychologia 
eredményeit, tanait. Megnevezi úgy munkája szövegében, mint az 
egyes fejezeteknél a forrásokat, melyekből merített és melyekhez 
fordulhatnak azok, kik az egyes részeket tovább tanulmányozni, 
az előadottakat különböző irányban bővebben földeríteni, tekinte
tüket kiszélesiteni, szóval tovább dolgozni óhajtanak. E czélt Pauer 
nemcsak elérte, hanem eredetiségre is jogot tarthat, annyiban, a 
mennyiben valóságos mesteri kezzel kísérletet tett arra nézve, hogy 
a lelki élet összes jelenségeit egyetlen alapjelenségre vezesse vissza, 
illetőleg ezen alapjelenségből vezesse le valamennyi többi jelensé
get. Az érzetből, mint a legegyszerűbb, legprimitívebb lelki jelen
ségből indul ki és ennek complicátióiból alkotja meg az egységes
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lelki élet rendszerét, melynek kópét különösen bevési az olvasó 
leikébe azon, az előadásmenetben következetesen keresztül vitt 
utalási rendszerrel, mely nem szűnik meg az előzőket a következők
kel összekapcsolni és így okszerű összetartozóságukat és az egész 
lelki épület egységét föltüntetni.

Ezen eredetiségre való jogát nem rontja le azon körül
mény, hogy munkája magán viseli a mai kor egyik legnagyobb 
psycbologusának, Wundt Vilmosnak szellemét, kinek Pauer lelkes 
hive és kit lelkiismeretesen idéz az egyes tanoknál : még pedig 
oly összefoglalóan, szabatosan és röviden, hogy néhány sorból a 
magyar olvasó jobban megérti a fejtegetett tételeket, mint Wundt- 
nak lapok számra menő eredeti előadásából. Az egyes problémák
nál nem felejtkezik meg Pauer vázolni azon érdemeket, mik a kérdés 
ezen vagy azon részenek megoldásában Wundt nevéhez fűződnek, 
úgy hogy Pauer könyvéből és könyve alapján jobban tudja megérteni 
és megbecsülni az olvasó Wundt halhatatlan érdemeit a psy- 
chologia terén és nagyobb hálával és elismeréssel adózik nevének 
mintha munkájának megjelent magyar fordítását olvassa.

A másik befejező megjegyzésem subjectiv jellegű. Hangsú
lyozni akarom azon okot, mely engem e mű ismertetésére birt.

Korszakunk hazai kritikája a pajtáskodás és az agyondo- 
rongolás szélsőségei között himbálódzik. Van még e'gy faja kriti
kánknak és ez a legveszedelmesebb : az agyonhallgatás.

Igazság- és jogérzetem nem engedte meg, hogy én is közre 
működjem egy oly érdemes munka agyonhallgatásábaD, melynek 
lehetnek ugyan téves részletei, a kritikának egyben-másban lehet 
ellene kifogása, de egészében méltó az elismerésre és hazánk mű
velődésének tagadhatatlan szolgálatot tesz. Én sem akarok apoló
giát irni a könyvben előadott tanok és elfoglalt álláspontok vala
mennyijéről. Nekem is több, az egyes helyeknél később előterjesz
tendő kifogásom lesz a részletekben. Nevezetesen nem helyeslem 
az apperceptio elméletének fölös alkalmazását, túlságos előtérbe 
tolását; továbbá az egyébként nagyon gördülékeny stylusban a 
latin szavak túlságosan bő alkalmazását stbbit, de el kell ismerni, 
hogy általán a munka szelleme és módszere, tudományos szintája, 
a modern psychologiai eredmények áttekintő összefoglalása miatt 
és azon érdeménél fogva, hogy hazánkban a psychologia terén új 
irányokat mutat és új utakat tör : elismerésre és arra méltó, 
hogy a nagy közönség is tudomást vegyen róla. Kívánatos, hogy a
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középiskolák tanulói és a polgári iskolai tanítóképzők hallgatói 
számára is átdolgoztassék.

Lássuk ezután a könyvet részleteiben.
B u d á t  J ó z s e f .

Szenczi Molnár Albert. 1. Naplója, Levelezése és Irományai.
K iadta  Dézsi Lajos dr. Budapest, 1898. Az Akadémia kiadása. Ára 4 ír t  
50 к r. —  2. É le tra jza . Irta  Dézsi Lajos dr. Budapest, 1897. A ni. tört. 
tá rsu la t k iadása.

Két könyv fekszik előttem, az egyik száraz adatgyűjtemény, a 
másik lelkesedéssel megírt életrajz s mindakettő azt a őzéit szolgálja, 
hogy elénk állítsa а XVII. század magyarságának egyik hatalmas alakját, 
Szenczi Molnár Albertet, a ki bennünket annál inkább érdekel, mert egész 
életében majd közvetve, majd közvetetlonül az iskolával foglalkozott. 
Sokat tanult és még többet tanított, ha nem is első sorban chatedráról ; 
azonban írt egy olyan könyvet, mely a paedagogia történetében emléke
zetessé teszi a nevét, mert bosszú időre lehetővé tette a magyar tanuló 
ifjúságnak, hogy a művelődés nélkülözhetetlen eszközét, a latin nyelvet, 
megszerezze. Ezenkívül, szintén az iskola számára, megírta a magyar 
grammaticát, minden elődjénél jobban.

Iskolamester volt, annak készült hosszú külföldi tartózkodása 
alatt. De ezenkívül sok más hivatásra volt tehetsége, sorsa is új meg új 
föladatokat tűzött eléje ; mint már abban a korban szokás volt, egyforma 
buzgalommal és szerencsével működött az emberi tudomány változatos 
ágaiban. Hogy egy személyben volt tanító ' és pap, az természetes, a 
XVH. század protestánsai e két hivatás között igen szoros kapcsolatot 
teremtettek, de emellett sok irányban tanúsította ügyességét, mint 
író, kiadott, fordított és írt egyházi munkákat, készített szótárt, nyelv
tant, és — az irodalomtörténet szempontjából ez a legnagyobb érdeme — 
a reformátusoknak franczia minták szerint olyan énekes könyvet adott, a 
melynek áhítatos, zengzetes zsolozsmáival dicsérik az Urat Calvinus kö
vetői mai nap is, majd háromszáz évvel keletkezésük után.

A ki ezen hosszú életpálya küzdelmeivel, dicsőségeivel, csalódá
saival részletesen meg akar ismerkedni, vegye kezébe a czímben említett 
két munkát. Az egyik, az adatgyűjtemény, kizárólag a szakembernek szól, 
a laikus már a nyelve miatt sem igen boldogulhat vele, mert legnagyobb 
részt latinul szólnak hozzánk az adatok. Dézsi Lajos itt nemcsak Molnár 
egész irodalmi munkásságának a dátumait ismerteti, nemcsak közli az 
egész Molnárra vonatkozó irodalmat, hanem kiadta, még pedig a maga 
teljességében először, Szenczi Molnár naplóját, mely — legtöbbször
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Molnár megfutott, hogy szinte lehetetlen egységes áttekintést kapni 
róla. A szerző megtette, a mi tőle tellett, hogy a mozgalmas pálya egy
másra torlódó eseményeit rendbe állítsa ; ezt az említett nehézséget is 
szívesen megbocsátjuk, mert a nyereség, u mit a kitérések révén szer
zünk, nagyobb, mint a kárunk.

Még csak egy közlésére hívom föl a figyelmet, mely könnyen elke
rülhetné a figyelmet, pedig nagyon fontos. Mindeddig nem tudtuk Molnár 
halálának évét, kétségtelenül csak az volt megállapítva, hogy 1630 után 
halt meg. Bőd Péter nyomán 1633-at szokták fölvenni, illetőleg Toldy egy 
megokolatlan állítására (ámaszkodva 1634-et. Mindkét évszám azonban, 
csak hozzávetés számba ment, mígnem Dézsi (Napló stb. 397. lap) több 
biztos adat összevetésével megállapította, ha nem is napját, de legalább 
közelitő pontosságát a halálának: 1633—1634 máj. 26. Ez a bizonyítás, 
a maga oxact philologiai módszerével, becsületére válik a szerzőnek.

A könyv, még pedig nem csak a tulajdonképeni szöveg, hanem a 
fordított idézetek is, magyaros nyelven, egyszerűen, világosan van írva.

Császár E lem ér ,

4 3 5

A. W inkler, Hat d ie  an a ly tisch -d irecte  M ethode d ie L eh 
rersch aft b e fr ied ig t ?  Vortrag, gehalten am  achten allgem einen 
deutschen Neuphilologentage in Wien, M ähr. Ostrau, Verlag von R. 
Papauschek, vorm als E d . Hölzel.

Talán sohasem dühöngött a harcz különösen Németországban, a 
philologusok között élénkebben és hevesebben, ama kérdés felett, mely 
módszer a legalkalmasabb és legeredményesebb az idegen nyelv tanítá
sában. A kérdés azonban a sok fejtegetés, hozzászólás daczára még most 
sem dőlt el.

Szerző a nemrég Bécsbeu megtartott német modern-philologusok 
kongressusán tartott fölolvasásával heves kritikát gyakorolt a nyelvek 
tanításában használt analytikai-direkt módszer felett. Az akkor tartott 
fölolvasást most könyvalakban közrebocsátotta és szíves volt egyik pél
dányát nekem is megküldeni.

Az ő művecskéje nyomán akarom az említett módszer ellen fel
hozott ellenvetéseket összegezni és ezekhez saját megjegyzéseimet fűzni.

Szerző mindenek előtt a Hartmann által «Lesebuch methode»-nek 
elnevezett módszer ellen kel ki, kimutatva, hogy az egész psychologiai 
tévedésen alapul, és íőkóp azt bizonyítja, hogy e módszer a természettel 
teljesen ellenkezésben áll. Winkler különösen kikel a számos olvasó
könyvben előforduló, rosszul megválasztott olvasmány ellen. Ezeknél fő
leg azt hibáztatja, hogy oly nehéz mondatszerkezetű olvasmányokat
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választanak, melyeket a tanuló meg nem ért. De kérdjük, miért hivat
kozik épen e rossz olvasmányokra ? Törekedjünk az olvasókönyvet jól 
megválasztani és akkor e bajok elháríthatok lesznek. Az Írásbeli felad
ványokra vonatkozólag azt az eljárást kárhoztatja, hogy az olvasmányok
ban előforduló igék más alakba teendők. Ez szerző szerint nem szellemi 
munka, a mennyiben az első igét a tunuló, és a mi nézetünk szerint 
még rosszabb ha a tanár, az illető alakba teszi, a többit a tanuló minden 
gondolkodás nélkül az illető igeidőbe fogja tenni. Itt már szerző hatá
rozottan téved, mert az igeidők begyakorlására a fenn említett mód 
igen czélszerű. Igaz, hogy sablonon alapszik, de a czél itt a fő, a tanuló 
emlékezetébe az illető alak bevésődik és csak igen középszerű tanuló 
fogja az alakot mechanics minden utángondolkodás nélkül képezni ; 
a jobb és értelmesebb tanuló az alak hibátlan alakjának használata fö
lött gondolkodni fog. Ép úgy nagyon kétséges értékűnek tartja szerző a 
szemléltetést, kikel ama jelszó ellen, hogy itt a tanuló a nyelvet öntu
datlanul tanulja meg.

A munka második részében annak tulaj dónk épeni czéljával foglal
kozik, t. i. azt vitatja, hogy a legjobb módszer : a direkt módszer egye
sítése a grammatikaival, a mely ellen az úgynevezett reformerek oly heve
sen kikelnek. Tárgyalása közben azonban oly dolgokat említ fel, melye
ket lehetetlen czáfolatlanul hagynunk. Miután kikelt a tanulók osztá
lyozása ellen, mely alkalommal azt állítja, hogy a tanulók tudatlansága 
az osztályozástól való félelemtől származik, arra az eredményre jutott, 
hogy a legsikeresebb óra, melyben a legtöbb eredményt mutathatott, 
az előadási utolsó óra (d. e. 12—1-ig, vagy d. u. 3—4-ig) volt ; ezt azzal 
indokolja, hogy a tanulók lelki állapota, mivel az utána következő órá
ban történendő osztályozás elesett, nyugodtabb volt. Ez merő tévedé
sen alapul, hisz mindenki tapasztalta, hogy ép az utolsó órában, miután a 
tanulók szelleme oly hosszú ideig volt igénybe véve, a tanulók legszóra- 
kozottabbak és legkifáradtabbak. Csak a szerző tapasztalta volna az ellen
kezőt ? Sőt az osztályozás teljes eltörlését kivánni merő képtelenség : 
hát mikép győződjék meg akkor a tanár a tanuló készültségéről és az el
sajátított ismeretek fokáról. Tény, és itt szerzőnek igazat adunk, hogy 
tisztán az analytikai-direkt tanmódszer nem mindig czélra vezető és az 
a methodus, melyet ő ajánl igen sok helyen czélravezető és eredménye
sen használható.

Előadásának végén összefoglalva, egyes tételeket terjesztett a már 
említett kongressushoz, elfogadás czéljából.

A tételek a következők :
1. A nyelvtanításnak már kezdettől fogva szigorú logikai-gram

matikai, olvasmányon nyugvó alapja legyen, maga a grammatika pedig
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minden felesleges tehertől megszabadítandó. A szóképzésnek a nyelv- 
tanításnál nagy szerepe legyen.

2. Kezdetben szabad thémák kidolgozása és az olvasmányok tar
talmának visszaadása mellőzendő (habár lassan a tanulókat erre is szok
tatni kell).

3. A társalgás mint mellékczél kisérje a tanítást és minden órá
ban negyed óra az átvett olvasmányok fölött való társalgással töltendő 
be, a mely alkalommal különösen a felsőbb osztályokban a Gonin-féle * 
methodus használandó.

4. Mind amaz előkészületek, melyek logikai, helyes gondolkodást 
követelnek, az iskolában a tanár felügyelete alatt készítendők. A tan
anyagnak kisebb méretű, könyvnélkül való tanulása csak alapos analysis 
után történik és csak otthon eszközlendő.

5. Az olvasmánynak gondolatnélküli leírása, mint házi gyakorlat, 
mellőzendő.

6. Ép úgy elhagyandó az osztályozás czéljából történő állandó ki
kérdezés.

7. A tanítás, ha csak lehetséges, párbeszédes legyen, oly módon, 
hogy minden tanuló abban a hiedelemben legyen, hogy őt szólítják föl,

E tételek már igen helyesek.
Helyességüket az is bizonyítja, hogy e tételek nagy részét az osz

trák vallás és közoktatásügyi minisztérium által nemrég kiadott «In
struktionen für den Unterricht an den Kealschulen Österreichs» czímű 
kiadványában már legnagyobb részt tekintetbe is vette.

T é r i J ózsef,

W . A m en t, D ie E n tw ick lu n g  von S p rech en  u n d  D en k en  beim
lv in d e . Mit fünf Curven und vier K inderzeiehnungen. Leipzig, Verlag 
von E rnst W underlich. Preis : 2 M. 80 Pf.

Szerző rendkívül érdekes thémát választott fejtegetése tárgyául, 
melylyel már korábban egyik nyelvészünk Balassa József is igen bőven 
és behatóan foglalkozott. (A gyermek nyelvének fejlődése, irta Balassa 
József, különnyomat a Nyelvtudományi Közleményekből, Budapest 1893).

Ament azonban eltér Balassa eljárásától, t. i, míg az utóbbi csak 
a nyelv fejlődésével foglalkozik, ő a gondolkodás fejlődését is bevonja tár
gyalásának körébe.

Szerző művében a gyermek hangjának, szavának helyes fejlődését 
adja, kezdve az első fokozattól, mely tudvalevőleg kiáltással kezdődik,

* E  módszert a «Magyar Pædagogia» 1897 V. évfolyam 6—7 sz. 
(407 1.) bővebben ism ertettem .
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átmenve a második fokozatra, mely Ament megfigyelése szerint a gyer
meknek 59 napjától kezdve észrevehető gőgicsélésben nyilvánul. A gőgi- 
csélésre következik a hangképzés, utána pedig a szótagképzés, erre 
pedig a szótagok reduplikácziója. Egy igen elterjedt tévedés ellen kel ki 
szerzőnk, az ellen t. i. hogy a gyermeki nyelv nem volna a gyermekek 
saját találmánya és itt a Paul által fölállított theoria ellen fordul, ki 
azt állítja, hogy a gyermekek nyelve nem a gyermekek találmánya, ha
nem ép úgy átszolgáltatik, mint minden más nyelv. Szerző tapasztalása 
szerint a gyermekek nyelve magának a gyermeknek és környezetének 
közös műve.

Érdekesen fejtegeti szerző a gyermekeknél tapasztalható magan
és mássalhangzók fejlődési törvényeit, valamint a fogalmak fejlődését 
is, melyet a könyvhöz csatolt 5 tabellával még világosabbá tesz.

A könyvhöz mellékletül néhány gyermekrajz van csatolva, me
lyet a szerző a gyermeki képzelem megismerésének forrása gyanánt 
tekint.

E rajzok, melyek pl. egy háromlábú disznócskát, ötlábu macskát, 
stbit tüntetnek fel, oly primitivek, hogy alig hihető, hogy szerző állítása 
szerint részben öt, részben hét éves gyermekek kezétől származzanak.

E munkának utolsó része a mondat és egyes részeinek fejlődésé
vel foglalkozik. Szerző tapasztalatai szerint a mondatok részei követ
kező módon fejlődnek.

A 354. napon az alany, az 503. napon az interjectio, az 528 napon 
az igehatározó s az 548. napon a névmások és az ige, a 014. napon a 
prapositiók, a 615. napon a névelő, a 653-on a melléknév, az 1027. na
pon a conjuctio.

A könyv sok érdekes dolgot tartalmaz és mindazok, kik a gyer
mek nyelvének és fogalmainak fejlődése iránt érdeklődnek, a művet a 
legnagyobb haszonnal fogják lapozgatni.

T éri J ózsef.
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ugyan csak egyszerű följegyzésképen — tudósít életének folyásáról 
1584-től 1623-ig. A hiányos adatokat pótolja, a töredékeseket kiegészíti 
Molnár nyomtatásban megjelent műveinek előszavaival, melyekben író
juk bőven hintette el az életrajzi vonatkozásokat. Majd a Molnárhoz írt 
levelek következnek 1591-től 1621-ig, megbecsülhetetlen gyűjteménye
ként nemcsak a Molnárra, hanem az egész korra, annak vallásos, politikai 
és magánéletére vonatkozó adatoknak. A vidéki embertől a fejedelemig, 
az egyszerű falusi gazdától a világhírű tudósig (Kepler) mindenféle rendű, 
rangú és nemzetű ember gondolkozásának módját, jellemét tükrözik 
vissza ezek a nagy gonddal összekeresett, figyelemmel összeállított le
velek. Azonkívül a stuttgarti, göttingai stb. könyvtárakból közölte azokat 
a leveleket, melyek nincsenek ugyan Molnárhoz intézve, hanem mivel 
Molnár barátai írták egymásnak, mindegyikben van némi hír Molnárról 
s mint ilyenek igen jó szolgálatot tesznek Molnár jellemének, sorsának 
ismeretére.* Az okiratok gyűjteményét Molnár bizonyítványai, ajánló
levelei s a hozzá írt üdvözlő versek egészítik ki, a melyeket még maga 
Molnár gyűjtött szorgalmasan össze.

Említettük, hogy az az adathalmaz mindenütt pliilologiai pontos
sággal van összehordva és közölve; nemcsak fölkutatott Dézsi minden kis 
adatot, hanem jegyzetekkel, magyarázatokkal jön az olvasó segítségére, 
a hol a szűkszavú adat maga nem elég világos. Ezek a jegyzetek egy
forma bizonyságot nyújtanak a kiadónak széleskörű olvasottságáról, a 
tudományos kutatásban való otthonosságáról, szorgalmáról. Rövid szótár 
és részletes tárgy-, meg névmutató zárja be a kötetet, mely nagyon meg
könnyíti a műnek, mint forrásmunkának használatát a XVII. század 
történetére.

Az érdeklődő közönség számára készült a másik munka, az élet
rajz, azonban még sincs oly annyira népszerűén megírva, hogy az iro
dalom komoly munkása ne forgathatná haszonnal. Dézsi a forrásgyűj
temény szétszórt adataiból egységes, élénk képet festett, mint igazi tör
ténetíró egy-egy utalásból, egy-egy jelentéktelennek látszó megjegyzésből 
teremtő phantasiája segítségéből megalkotja egy egész jelenetnek, ese
ménynek képét. Természetesen nem a költői phantasia működését értem, 
mely csupán a psychologiai valószínűséget tartván szem előtt, tetszése 
szerint válogatja, csoportosítja, fűzi össze az adatokat, hanem a történet
tudós phantasiáját, mely történeti valószínűségre törekszik, csak azt 
egészíti ki, a mire az adatok följogosítják, és olyan mértékben, hogy a 
kész kép a történeti igazságnak megfeleljen. Különösen érdekes ebből 
a szempontból Szenczi Molnár szerelmeinek története és az a viszony,

* Egy-kettő azonban elmaradhatott volna (p. 231. és 350. számúak, | 
mivel nincs bennük utalás Molnárra.
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melyben Rudolf császárral és Móricz hesseni fejedelemmel állott. A napló 
adatait mindenütt hűségesen és helyesen használja föl, mindössze egy
két apróbb tévedésre akadtam. Az egyik csak annyiban tévedés, hogy 
Dézsi nem olvasta ki az adatból mindazt, a mit lehetett volna ; Molnár 
1596 szept. 26-án azt írja naplójában »visitavi 7. Ecclesias, cum multis 
aliis his propinquis» és Dézsi csak általásnosságban így tolmácsolja «sorra 
járta a nevezetesebb egyházakat», pedig az a «7. Ecclesiae» a hét zarán
dok templomot * jelenti. A másik tévedés szintén Eómára vonatkozik. 
Dézsi a Szent Péter-templomnak Michel Angelo ecsetjétől ékesített fa
lairól beszél, pedig a Péter-templomnak nemcsak Michel Angelotól nin
csenek freskói, hanem egyáltalában - a mosaik oltár képeket kivéve — 
nincs festett díszítése. Sajtóhibából van a 75. lapon «két évig ágyba sze
gezte» «két hétig» helyett (lásd Napló 1597 ápr. 16.).

Az életrajzba bele van illesztve Molnár egyes műveinek tárgyalása, 
méltatása. Részletesen ismerteti ezeket az alkotásokat, csak azt szerettük 
volna, ha zsoltárfordításait bővebben tárgyalja.Hogy Szenczi Molnárnak 
az irodalomtörténet olyan előkelő helyet jelöl ki, hatalmas prózáján 
kívül, sőt első sorban ezeknek az énekeknek közönheti : épen ezért vár
tuk volna, hogy æsthetikai és zenei tekintetben tüzetesebben méltassa a 
szerző. A mint, jó érzékkel, összeveti őket Balassi verseivel, akként szíve
sen láttuk volna, ha a korabeli katholikns énekekkel és az Öreg Gra- 
duállal is összemérte volna. Talán az magyarázza meg Dézsi eljárását, 
hogy Szenczi Molnár Albertet nem annyira irodalomtörténeti, mint in
kább tisztán történeti szempontból fogja föl s mint a vallásos villongások 
korának egyik typusát világítja meg.

A szerző lelkiismeretes munkásságának legkétségtelenebb bizonyí
téka az az aggódó igyekezet, melylyel minden személynek, kit színre 
hoz, ha csak pár vonással is, megrajzolja az alakját. Néni elégszik meg 
a névnek egyszerű megemlítésével, hanem, ha már szól valakiről, azt 
akarja, hogy életének viszonyaival, működésével megismerkedjünk. A két 
magyar haza és a nagy német birodalom sok jeles férfia válik így bizal
mas ismerősünkké s így szélesedik ki az a tanulság, a mit a könyvből 
meríthetünk, az egész korra.

Ez a körülmény azonban némileg árt is a munkának, mert kap
csolatban azzal a mozzanattal, hogy Szenczi Molnár Albert a maga, nyug
talan, egy helyen meg nem maradó természete miatt folyton-folyvást 
vándorolt, megakadályozza, hogy a Dézsitől festett kép teljesen egységes 
legyen. Annyi mindenféle esemény szorul ebbe a hetven esztendőre 
(1574—1633) terjedő keretbe, olyan változatos az életpálya, a melyet

* San Pietro, San Paolo, San Lorenzo. Laterano,
Santa Maria Maggiore, Santa Groce, San Sebastiano.
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— Népszerű pædagogia. Nagyon kedves dolog, hogy a napi sajtót 
már nemcsak apró közleményeiben, hanem vezérczikkeiben is kezdik 
érdekelni az iskolai kérdések. Egy ilyen vezérczikkből valók a következő 
szemelvények : otthonn minden gyerek zseniális, az iskolában szamárrá 
lesz ; az iskola kitűnője az élet szabad levegőjében összezsugorodik és 
félresodródik ; nálunk az életben vajmi ritkán áll meg az iskola szeme- 
fénye ; inkább boldogulnak a betyárok, a kiket az iskolában folyton sza- 
maraztak, de a kikben szerencsésen megmaradt a fiatalság ereje rugé- 
konysága és ernyedetlen kedve a küzdelemre. Szeretnék olyan emberrel 
beszélni (a czikkírón kívül), a ki szintén azt tapasztalta, hogy az iskola 
szamaraiból lesznek az élet excellensei, és hogy a kitűnők összezsugo
rodnak. Valami húsz iskolai nemzedéket volt már módomban az élet
ben is figyelemmel kisérni, de mindig azt láttam, hogy az iskolában ki
válók kiválnak és vezetnek az életben is ; az iskolai közepesek közül is 
sok szerencsésen fölvergődik az életben az eleje közé, de az iskolai sza
marakat rendszerint az életben is ilyenekül láttam viszont. Olvastam 
sok kiváló ember életrajzát, de nem emlékszem, hogy valamelyik az 
iskolában a szamarak közé tartozott volna. Azt hiszem, hogy mások 
tapasztalata is (a mennyiben elfogulatlan tapasztalat, t. i. nem válo
gat a tapasztalni valókban) azt mondja, hogy a rendes szabály az, 
hogy az iskola osztályozása válik be az életben is. Vannak kivételek, 
száz esetben 2—3 igazi kivétel. Mert nem mind kivétel az, a mit a 
fentebbi állítások kimondója annak lát. Igaz pl. hogy sok betyár boldo
gul, de nem a szamár betyárok ám. Azzal is sok ember vigasztalhatja 
magát, hogy: ime, milyen kiváló ember lettem én, bár a tanítóim 
váltig szamaraztak. Ezt az utóbit elhihetjük neki, mert mások, még pe
dig illetékesek Ítéletét konstatálja, de az elsőt, mint önitéletet, nem 
tarthatjuk elfogulatlannak. Marad, mindezeket nem számítva, egy ne
hány igazi kivétel az általános szabály alul. Aztán jön a népszerű in- 
ductio, mely a kivételekből állapítja meg a szabályt, mert csak a föl
tűnő eseteket — a milyenek a kivételesek — veszi észi'e. Az ilyen 
népszezű inductio hozza létre — ha pl. a 13-as szamra alkalmazzák — 
a babonát, ha pedig iskolai kérdésekre, akkor a népszerű psedagógiát. 
A kettő, módszer és belső igazság tekintetében, egy színvonalon áll. 
Népszerű marad az ilyen pædagogia akkor is, a mikor az Akadémiától 
megkoszorúzott pædagogiai munkában fordul elő, mert az is, a mikor 
ilyent állít, a kivételes esetekből indukálta a szabályt. A logikus gondol
kozó tudja, hogy a kivételek, helyesen magyarázva, a szabályt szokták
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megvilágítani, mert a szabály létrehozásában szereplő okok szaba- 
tosabb körülírását engedik meg. Az itt szóban lévő kivételek is arra 
tanítottak meg, hogy valakinek a kiválóságához nem elegendők a 
kiváló tehetségek, hanem szükséges az akarat is a tehetségek érvényesí
tésére. Az elzülött kitűnőknél az iskola vezető és fegyelmező ereje pó
tolta az akarat gvöngeségét, s a midőn az iskola hatása alul kikerültek, 
az önfegyelem hiánya tette őket zülöttekké. Ezek az iskola nélkül már 
gyermekkorukban züllésnek indultak volna ; az iskolának köszönhetik, 
hogy züllött életükbe egy lucidum intervallumot iktatott be. így világo
sítja meg a züllött kitűnők kivételes példája az iskola üdvös hatását.

— A játékdélutánok életbeléptetéséről a miniszter rendeletet 
adott ki, a melyben egyelőre csak a középiskolák négy alsó osztályában 
teszi kötelezővé, tekintettel a játékterek hiányos voltára ; továbbá a kor
csolyázást sem teszi egyelőre kötelezővé, tekintettel arra is, hogy nem 
minden tanuló tudná a korcsolyát megszerezni. A játékdélutánok beren
dezésére a tanári karoknak kell tervezetet készíteni, alkalmazkodván a 
helyi körülményekhez. Az irányadó szempontokat megszabja a rendelet. 
Ezek szerint : a tanulók koruk és fejlettségük szerint csoportosíthatók, 
még pedig az I - - II., a III—IV., az V—VIII. osztályokon belül; egy 
csoport 70—140 tagot számlálhat egy tanár vezetése alatt; egyidejűleg 
két csoport is kivezethető ; nyolcz osztály játéktere 9600 nr. négy osztályé 
5000 nV ; átlag öt hónapig tart a játék, egy alkalommal legalább másfél 
óráig, a mibe a ki- és bemenetel ideje nem számítandó be. Vezető első 
sorban a tornatanár, azután valamelyik más tanár. A vezető tanár 
vidéken 88, a fővárosban 100 Korona tiszteletdíjban részesül. — Ez 
utóbbi intézkedés, bármilyen természetes, mégis megérdemli, hogy 
különösen kiemeltessék, mint kedvező fordulat az intézők fölfogásában. 
Természetes, mert állandó kötelezettséggel, munkával és felelősséggel 
járó foglalkozást vagy javadalmazni kell, vagy pedig le kell mondani 
arról, hogy a kötelezettség, a felelősség, a munka megkövetelhető legyen 
s akkor sárba esett az egész terv ; kedvező a fordulat, mert az ilyen 
ingyen munkát, a mit még Chinában sem ismernek, eddig nagyon sűrűn 
megkívánták a magyar tanítóságtól. Valamelyik nemzetgazdának, a kinek 
bőven jut a kényelme rervek kovácsolására, eszébe jut valami, a mit 
meg lehetne csinálni. Ki csinálja meg ? Ki más, mint a tanító ! Tőle 
várja a haza, hogy megtanítsa a népet méhészkedni, selyembogarat 
tenyészteni, kosarat kötni, pióczát fogdosni, stb. A jutalmat érte meg
adja először : a kellemes nemzetgazdászati öntudat, másodszor : maga a 
foglalkozás, mert hiszen annak a révén a tanítónak is lesz méze, selyme, 
kosara és pióczája. Sőt van a magyar államnak egy egész intézménye, 
mely teljesen az ingyen munka nemes elvére van építve ; ez a képezdei 
tanárképzés, tehát nem is valamely kis jelentőségű ügy. Az ezt végző'
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tanfolyamon működő tanárok 12 óv óta semmi díjazásban nem részesül
tek, s a mikor a jelen iskolai óv elején a kormány ezt a tanfolyamot újra 
szervozte, az uj szervezet is megtartotta az ingyen munka előkelő elvét. 
Meg kell azonban vallani, hogy a kormány ép olyan kevéssé törődik 
ezen tanfolyam munkájának eredményével, mint a inilyon kevéssé díjazza 
azt. S az épen az ingyen munka karaktere, hogy sem az, a kiköveteli, 
sem az, a kitől követelik, nem veszi komolyan. — A játékdélutánok 
vezetőinek díjazása arra vall, hogy a játék meghonosításának tervét 
komolyan veszik.

Uj qualificatio a polgáriskolai hat osztálynak. A felsőbb leány
iskola hat osztályát végzett tanulóknak már régebben meg volt az a jo
guk, hogy a tanítónőképző intézetek III. osztályába beléphettek, ha a 
megelőző két osztály neveléstani tárgyaiból fölvételi vizsgálatot tettek. 
A tanítóképzők most kiadandó új rendtartási szabályzata hasonló jogot 
ad a polgári- és középiskolák hat osztályát végzett fiúknak is, s egyút
tal kiterjeszti a felsőbb leányiskolák ezen jogát a nőgymnasiumok hato
dik osztályára is. Csak a múlt évben történt, hogy a főiskolává előlép
tetett állattorvosi akadémia bezárult a polgáriskolai tanulók előtt ; most 
készül a közigazgatási tanfolyam, mely szintén csak középiskolát vég
zett tanulókat vesz föl s ezzel megint elesnek a polgáriskolaiak az 
eddig előttük nyitva állott községi jegyzői pályától. így lassanként ki
forgatják őket abból a kis maradók qualificátióból is, a mivel eddig bir- 
tak, híven a bibliai mondáshoz, hogy «a kinek pedig nincs, a mije vagyon 
is, elvétetik tőle». Ideje volna a megreformálásnak, mielőtt mindenből 
kifogynak. Mert a tanítványokból nem fogynak ki, sőt csudálatoské
pen régebben az ürességtől kongó 5. és 6. osztályok az utóbbi években 
erősen kezdtek népesedni, 10—30 közötti létszámú erős osztályok van
nak mindenfelé. Tehát van kinek ezen új jogot megadni, mely olyan
forma vigasztalás lehet, mint a veszett fejszének a nyele.

-  A papirfogyasztás apasztó sa. Örömmel regisztrálunk minden 
idetartozó eseményt. Ide fog tartozni — ha a kormány is elfogadja a 
Közokt. Tanács javaslatát - az évharmadi értesítőknek a tanítóképző 
intézetekben való eltörlése. Ez a szokás különben is csak néhány év óta 
kapott lábra a képzőintézetekben, mint gymnasiumutánzat. Hogy mennyi 
hasznát látják a középfokú iskolák az évharmadi értesítőknek, azt köz
vetlen tapasztalásból nem tudjuk, s azért azzal szemben csak elvi bizal
matlanságot fejezünk ki ; de a tanítóképzők helyzete ebből a szempont
ból lényegesen más. Egy osztályban legfölebb 30 tanuló van, 14—20 
évesek, a kiket a tanár jobban megismerhet, mint akár a saját édes 
apjuk ; folytonosan figyelemmel kisérheti őket egyenként, tisztában lehet 
viselkedésükkel nemcsak évharmadonkónt, hanem az óv bármelyik nap
ján ; az evidentiában tartás végett tehát itt nincs szükség az értesítőre.

Magyar Piidagogin. IX. 6. 7. 29
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Azért pedig, hogy a rossz bizonyítványtól való félelem fegyelmező 
hatása sűrűbben álljon a tanár rendelkezésére, megint inkább mellőzheti 
a képzőintézet az értesítőt, mint a középiskolák. Ha elfogadjuk is az ilyen 
czédulával való fegyelmezést, mint nem kívánatos surrogatumát a tanító 
egyéniségétől gyakorolt igazi pædagogiai értékű fegyelmezésnek, akkor 
is áll az, hogy a sok tanítós és sok tanulós középiskolák helyett, itt 
kevés tanítós és tanulós iskoláról van szó, melyben a tanító ráhatása a 
tanítványra eléggé sűrű és folytonos ahhoz, hogy egyéniségének közvet
len fegyelmező hatása érvényesülhessen. Különben is, a mesterséges 
fegyelmi eszközök közül sokkal hatékonyabbak állanak a képzőintézeti 
tanár rendelkezésére, mint ez az évharmadi czédula. Azért indokoltnak 
tűnik föl a Közokt. Tanácsnak álláspontja, midőn most a képzőintézetek 
új Bendtartási Szabályzatának tárgyalása alkalmával legalább ezeket az 
intézeteket meg akarja szabadítani ettől a tanítást hátráltató, a tanulókat 
időközi szorgalomra szoktató, irka-firkát szaporító formalitástól.

Egyszerüsités számába megy az új Bendt. Szabályzat azon intéz
kedése is, hogy a fölvételi vizsgálat kötelező voltát eltörli, bár kivétel
képen a miniszter megengedheti. A fiúk képzőintézeteiben a fölvételi 
vizsgálat eddig is csak kivételesen szerepelt azokra nézve, a kiknek meg
felelő iskolai bizonyítványuk nem volt, ellenben a tanítónőképzőkben a 
kötelező fölvételi vizsgálatot használták föl mint kisegitő eszközt a
4—5-szörös számban jelentkező jelöltek kirostálására. Ebből aztán az 
következett, hogy az áll. tanítónőképzőintézetekben a tanári karnak 
julius elején 8—10 napig kellett vizsgálnia 150—200 tanulót, azzal az 
előre föltett szándékkal, hogy azoknak legalább két harmadát el kell 
buktatni. S már 1—2 hónappal előbb megkezdődtek a puhitó könyör
gések a szülők és a pártfogók részéről. A kik próbálták, borzalmasnak 
mondják ezt a procedúrát. A mellett, hogy kegyetlen volt, hogy a szülők 
nagyobb részét oknélküli költségbe verte, még azt sem mondhatni, hogy 
az igazságos Ítéletnek több garantiáját adta ez a tömeges vizsgálat, mint 
a tanulónak a megelőző iskolából hozott bizonyítványa. Ezek az iskolák 
pedig méltán sérelmesnek tartották, hogy az ők bizonyitványaik a föl
vételi vizsgálatokon mintegy felülvizsgáltattak. Az új Bendt. Szabályzat 
visszaállítja ezen iskolai bizonyítványokat teljes jogukba. A szövegből 
úgy értelmezhető, hogy csak «kivételképen», tehát ilyen iskolai bizonyít
vány nem létében kerülhet sor a minisztertől engedélyezett fölvételi 
vizsgálatra. Óhajtandó is, hogy az ilyen kirostálási ezélzat többé ne 
adjon okot a fölvételi vizsgálatra s a kormány találja meg a kirostálásnak 
valamely más, kevésbbé czélszerűtlen és kegyetlen alakját.

— Gyôgypædagogiai szaktanítók képzése. Ezen furcsa név alá 
van összefoglalva a testileg vagy lelkileg fogyatékos tanulók iskolázása, a 
kiknek tanításához különleges szakismeretek szükségesek, a melyeket az
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okleveles tanítók egy-egy ilyen speciális iskola mellett szerezhettek meg 
eddig. Újabb időben az idetartozó iskolák tanítóiból egy szaktanács 
szerveztetek, mely az idén javaslatot tett arra nézve, hogy ezen isko
lákra a szak tanítóképzés egységesíttessék olyan módon, hogy a váczi 
siketnéma-mtézet mellett fennállott tanfolyamon ezután egyúttal a 
vakok és hülyék tanításához szükséges specialis ismeretek is megadassa
nak. A miniszter ezen javaslat értelmében határozott.

-  A fogyatékos beszédüek tanítása. A M. Psed. Társ. is tett 
lépést annak idején arra, hogy a fogyatékos beszédüek tanítás által való 
gyógyítás módjának ismerete a tanítók és tanárok között terjesztessék, 
s erre vonatkozó fölterjesztésében ajánlotta a kormánynak a fogyatékos 
beszédüek statisztikájának elkészítését és a tanítók és tanárok részére 
cursusok állítását. A miniszter most elrendelte, hogy folyó évi julms 
2-dikán 15 tanító és tanár számára cursus nyittassák s ugyanakkor 
ingyenes gyógyítási tanfolyam tartassák fogyatékos beszédű tanulók 
számára. A cursuson résztvevő tanítók és tanárok ingyenes lakásban, 
10-en közülök 100 Korona állami segítségben részesülnek. A statisztika 
29,162 fogyatékos beszédű tanulót számított össze, a kik közül 20UA» 
((iO(if) dadogó, s ezeknek 30%-áról állíttatik, hogy dadogásuk hátrál
tatta előmenetelüket.

— A tanítóképző tanárok kolozsvári közgyűlése az első vidéki 
közgyűlése volt ennek az egyesületnek I I évi fennállása óta. Az első 
kísérlet úgy a külsőségekben, mint tartalmi tekintetben szépen sikerült. 
Az üdvözletek közül pædagogiai érdekű volt Márki Sándoré, ki mint a 
középiskolai tanárok kolozsvári körének elnöke vett részt a közgyűlésen 
s az első magyar állami tanítóképző történetét s abban Márki József 
szerepét ismertette. Weszely Ödön a «pædagogia, mint a tanítóképző 
intézet tantárgya» czímen értekezett s ajánlotta, hogy a felületes ecclec- 
ticismus helyett valamely predagogiai rendszerbe kell befejezésül beve
zetni a jelölteket.

Az előadáshoz fűződő élénk vita majdnem az egész első napi ülést 
kitöltötte ; a fölmerült indítványok között voltak, hogy a gyermeklélek 
megfigyelése módjába a tanítónövendékek bevezettessenek, hogy a nép- 
psychologia megfigyeltetvén, hasznosittassék a képzőintézeti tanításban, 
stb. Az előadó ezeket, mint még csupán alakulóban levő ágait a tudo
mánynak, az iskolában időelőttinek tartja. A közgyűlés nem hozott hatá
rozatot, hanem ezen kérdést, mint nyílt kérdést, állandó eszmecsere 
tárgyául kívánja tekinteni. — Az első ülés következő tárgya Főimén 
Albert lelkes előadása kapcsán egyhangú demonstratio volt a Tanítók 
Háza mellett, a melynek folytán a tanítóképző tanárság kötelezettséget 
vállalt, hogy az intézmény szerotetét tanítványai leikébe beoltja ; egy
ben köszönetét fejezte ki a közgyűlés az intézmény főalapítói : Wlassics
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miniszter, Eötvös Lóránd báró és Péterfy Sándor iránt. — Heréid János 
indítványára a közgyűlés megbízta a választmányt, hogy némely katho- 
likus képzők világi tanárainak nyugdíjügyében * minden rendelkezésére 
állóeszközzel igyekezzék a kedvező megoldást • létrehozni. — Ülés után 
kodves meglepetésben részesítették Nagy Lászlót, ki már 11-dik éve 
szerkeszti az egyesület közlönyét ; a kartársak nevében Somogyi Géza 
értékes aranytollat és ezüst tintatartót adott át neki, mint «a magyar 
tanítóképzés bátor liarczosának. »

A második nap főtárgya volt «az iskolai társas szellem fejlesztésére 
szolgáló intézmények» gyűjtő czím alatt három előadás: Az ifjúsági 
körökről (önképzőkörök) : előadója Simkó Endre ; a segítő egyesületről : 
előadó : Újvári. Mihály ; az iskolai kirándulásokról : előadó Mohar József. 
Behatóbb vita az önképzőkörök tételénél volt ; az előadói javaslat szerint 
minden intézetnél állítandó önképzőkör tanári vezetés alatt, más ifjú
sági kör ne is legyen, hanem ennek kebelében alakuljanak az ének-, 
zenekarok, játszó csoportok ; az intézeti tanulmányok minden ágának 
művelését felölelje, stb. Dezső Lajos szükségesnek tartja, hogy az ön
munkásság fejlesztése érdekében mindaz megtörténjék, a mit az előadói 
javaslat ajánl, de helyesebbnek tartaná, hogy maga az iskolai munka 
szerveztessék úgy, hogy általa ez a feladat is megoldassák, a mi az ön
képzőköröket fölöslegessé tenné. Csengeri János (mint vendég) hogy az 
önképzőkörök helyesen egészítsék ki az iskola munkáját, szükségesnek 
tartaná, hogy a tanári kartól előre megállapított részletes programm 
szerint működjék az önképzőkör. Elleninditvány nem lévén, az előadói 
javaslat elfogadtatott, úgy szintén a segítő egyesületre és a kirándulá
sokra vonatkozó javaslatok is. Az elsőnek elvi álláspontja, hogy a segítő 
egyesület segélyezzen, de ne kölcsönözzön ; a másodikra nézve a köz
gyűlés megbízta a választmányt, hogy illetékes helyen tegyen lépéseket 
az iskolai kirándulások rendszeresítése érdekében. — Érdekesen alakult 
az utolsó tárgy vitája. Nagy László tett indítványt arra vonatkozólag, 
hogy a képesítő vizsgálatok úgy szerveztessenek, hogy a tanfolyamot 
befejező záróvizsgálat után egy-két évi rendszeres gyakorlatra következ
zék az oklevél-vizsgálat, mely a tanítói szaktárgyakat ölelné föl. Javasla
tának tulajdonképeni tárgya a vizsgálat о két tagozatának és a közbe 
eső gyakorlati időnek elrendezésére és beosztására vonatkozott, de kisérő 
beszédében hivatkozván a millenniumi kongressusnak az egyesület több
sége által is megszavazott álláspontjára, utalt arra, hogy a záróvizsgálatok 
az egyes képzőintézetek kezében volnának hagyandók, de az oklevél
vizsgálat csupán állami vizsgálóbizottság előtt volna letehető. E beszéd 
után Orosz István debreczeni tanár református részről, Guzsveniez Vilmos

Lásd e folyóirat 1900 évf. 2 dik szám.



VEGYESEK. 41-Г»

esztergomi igazgató katholikus részről és Simkó Endre soproni tanár 
evangélikus részről tiltakoztak az ellen, hogy az egyesület az államosítás 
propagandájához szegődjék, annyival inkább, mert ezen czélzatnak foly
tonos előtérbe állítása lehetetlenné tonné reájuk nézve az üdvös együtt
működést, a mi pedig szivükön fekszik. Az elnök szólt most közbe, ki
jelentvén, hogy az államosítás kérdése nincsen a közgyűlés napirendjén . 
a mikor napirenden volt, akkor az egyesület többsége kijelentette állás
pontját. annak xíjabb kijelentésére semmi szükség ; a kérdést a politikusok 
fogják eldönteni, arra a térre tartozik, az egyesület pedig politikát nem 
űzhet, pædagogiai kérdésekkel kell foglalkoznia. A javaslat is pædagogiai 
szempontból ítélendő meg : hogy helyes-e a képesítő-vizsgálat ajánlott 
tagozása és a tagozatok ajánlott beosztása ? Annyival inkább tárgyal
ható a kérdés ebből a szempontból, mert ez a tagozás megcsinálható 
akár államosítással, akár a nélkül. Hasonló értelemben nyilatkozott 
az előadó s ugyanilyen értelmezéssel tette át a javaslatot a közgyűlés a 
választmányhoz. A kavarodással fenyegető kérdés így általános meg
nyugvásra oldatott meg, azt a figyelmeztető intést hagyván hátra, hogy 
nem tanácsos tanügyi egyesületeknek politikai térre tévedni. Akad a 
tanügy terén is elég munka ; csak győzzük ! — A közgyűlés háziasszonya 
Heinrich Józsa, a kolozsvári áll. tanítónőképző igazgatója további intéz
kedéseivel azután végkép elsimította a felkavart hullámokat.

-— A kereskedelmi iskolai tanárok szegedi közgyűlésén, a 
melylyel össze volt kötve a szegedi felső kereskedelmi iskola új épületé
nek fölavatása, a fényes siker és az ünnepi hangulat annyira uralkodott, 
hogy a két napból alig maradt idő a tanácskozásra. Névy László elnök 
megnyitó-beszédének tárgya a magyar kereskedelmi iskolák nagy fejlett
sége volt, a melyek nagy számuk daczára sem fölöslegesek, mert mint 
közgazdasági irányú iskolák igen sokféle pályára adhatnak előkészítést. 
Megemlékezik a keresk. iskolák ballasztjáról, a kik csak az önkéntesi 
szolgálat kedvezményéért ostromolják az iskolát. Pædagogiai érdekű 
előadás csak a Nagy Lajos jogtanáré volt, a ki a kereskedelmi iskolai 
jogi oktatásról értekezett. Nem találja ebben a szakban eléggé gyakor
latinak a kereskedők képzését ; hibáztatja a tantervet, a tanulók gyönge- 
ségét, s reformokat sürget. Üdvözli a hét osztályú polgáriskolát, — mint 
a melynek szervezése fogja visszaadni a keresk. iskolákat a keresk. szak
oktatásnak. — Kunos Ignácz nyelvészeti előadása fejezte be a közgyűlést.

Vendéglős-inasok iskolája. Érdemes ez iskola nemcsak a 
Magyar Pædagogia figyelmére, mint az ismétlő iskolázásnak egyik szak
szerű kialakulása, hanem érdemes a magyar pædagogusok figyelmére is, 
mint ugyanazon lelkes emberek alkotása, a kik azt a példa nélküli jótékony
ságot gyakorolják, hogy naponként mintegy 100, főiskolákra járó tanító
fiúnak adnak ebédet. Nem csekély jelentőségű ez iskola nemzeti szem
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pontból sem. Városaink régi német szelleme legcsökönyösebben a ven
déglősök között tartotta fenn magát ; most ők maguk teremtenek intéz
ményeket, a mely magyar szellemmel töltse el a jövendő vendéglős 
nemzedéket. Az idegenek a vendéglői személyzettel jönnek leggyakoribb 
érintkezésbe ; talán ez volt az oka a múltban, hogy a felületes átutazók 
a magyar nyelvet a német nyelv egyik dialektusának mondották. Majd 
ezután a vendéglősök szájá ból is hallani fognak ázsiai hangokat. — A buda
pesti szakiskola most töltötte be első öt évét ; a vendéglős-iparosok el
határozták, hogy ennek mintájára országosan fogják szervezni a szak
oktatást.

— Szünidei cursusok Jenában. Az idén is augusztus havában, 
mint már egynéhány év óta, szünidei cursusok tartatnak Jenában. 
E szünidei tanfolyamok mind nagyobb kedveltségnek és látogatott
ságnak örvendenek. Jena városa igen alkalmas nyári tartózkodási hely, 
mert a szép thüringiai erdőség egyik legszebb pontján fekszik a tágas 
Saall völgyben. A folyóban fürödni lehet, a környező erdőkkel és várro
mokkal koszoruzott hegyek pedig a legszebb kirándulásokkal kínálkoznak. 
Félórányira van Weimar, nevezetes emlékeivel, és közel van Eisenach a 
Wartburggal. A világ minden részéből gyülekezik a hallgatóság, urak 
és hölgyek, de főleg az északi országokból, azután angolok és különösen 
amerikaiak, kiket leginkább Kein egyetemi tanár pædag. előadásai von
zanak ide. A német pædagogia mind nagyobb hódításokat tesz Ameri
kában és Angliában, de terjed Francziaországban is. Ma Kein a külföldön 
legjobban ismert pædagogus.

Az előadások augusztus 6-ikán kezdődnek és két főcsoportra osz
lanak :

1. általános tanfolyamok urak és hölgyek részére ;
2. specialis továbbképző tanfolyamok a természettudományok ta

nárai és a theologusok számára.
Az előbbiekből Rein, általános didaktika, Lehmensick (az egyetemi 

semminarium gyakorló iskolájának vezetője) különös didaktika, mutat
ványokkal a gyakorló iskolában, Jnst a jellemképzés tana, Trüper ab
normális jelenségek a gyermekek lelki életében és a gyermekpsycliologia 
tanulmányozása, Ver worn physiologia, Mecke Johanna, a Fröbl-féle 
paedagogiáról. Ezen kívül még megemlíthetők a német nyelvi cursusok 
kezdők és haladók részére. Bővebb felvilágosítást és prospectusokat lehet 
kapni: dr. Waldapfel János gyakorló főgymnasiumi tanárnál (Budapest,
VIII., Trefort-u. 8). m.
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AZ EGYETEM SZEREPE A TANÁRKÉPZÉSBEN.

A tanférfiak az egyetem, illetőleg az irodalmi és tudományos 
facultas feladatát illetőleg két táborra vannak oszolva, a melyek 
mindenkor harczra készen, a barátságos közeledés minden jele 
nélkül állanak szemben egymással. Az egyik tábor ignorálja azt, 
hogy az egyetem többi facultása is bizonyos, meghatározott élet
pályára készíti elő az ifjúságot, vagy, ha elismeri is ezt a többi 
karokra nézve, az említett két kar, vagy német rendszer szerint 
szólva: philosophiai kar számára annyival féltékenyebben ipar
kodik megőrizni azt a minden anyagiságtól ment ideális feladatot, 
hogy tudósokat képezzen, a tiszta tudományt önmagáért ápolja s 
ne törődjék az élet vagy életpálya követelményeivel. A ki fölszereli 
magát a tudomány fegyvereivel, az fogja is tudni használni e fegy
vereket, megtalálja egyénisége szerint a tudás közlésének módját 
s nem ragaszkodva pædagogiai chablonhoz, sokkal elevenebben hat 
a telkekre, mint az, a ki a pædagogia intéseit aggodalmasan kö
vetve, örökös scrupulusaival bilincsbe veri a szellemet.

Ellenben a másik tábor szerint a philosophiai facultas épen 
úgy nem térhet ki az élet követelményei elől, mint a többi facul- 
tások : feladata épen a tudomány által • az életre előkészíteni. 
A tudomány is az emberekért van s az a tudomány, melynek a 
puszta tudás a ezélja, meddő és holt. Hivatkoznak Fichtére, a ki 
szerint: «Die echte Wissenschaft ist thatbegründend und es gibt 
keine in gar keiner Beziehung zur Praxis stehende Wissenschaft». 
A nemzet szellemi tőkéjével, a melytől tudásunkat, műveltségünket 
nyertük,nem szabad könnyelműen bánnunk: kamatoztatnunk kell 
azt épen a nemzeti műveltség szempontjából. Főleg a tanárnak 
feladata, hogy a nemzet szellemi javait átadja az ifjabb nemzedék-

* Felolvasta a szerző (francziául) a párisi felső-oktatásügyi kongresz- 
Kzuson 1900 augusztus 2-ikán.

Magyar Pedagógia. IX. 8* 30



4 5 0 CSENGEM JÁNOS.

nek. Ezt a feladatot a szó teljes értelmében csak a tudományosan 
és pædagogiailag képzett tanár teljesítheti. Mert igaz ugyan, hogy 
a jó tanár voltakép születik, de a született tanárt is sok tévedéstől 
megóvja az elméleti belátáson alapuló praktikus készültség. Erre 
is alkalmazható Horatius mondása :

«Doctrina séd vim promovet insitam
Bectique eultus pectora roborant.»

Én is ehhez a táborhoz tartozom és az egyoldalú tudós kép
zést, a mely az élet feladataival nem törődik, veszedelmesnek ta r
tom az emberre és a tanárra nézve. Az emberre nézve azért, mert 
az egyoldalú tudós képzés tagadása annak az örök igazságnak : 
homo sum, humani nil a me alienum puto ; a tanárra nézve, mert 
az olyan tanár, a ki kizárólag csak a maga tárgyával törődik, a 
maga isoláltságában, tudós gőgjében káros hatással is lehet az 
ifjúságra. A középfokú tanításnak ugyanis az lévén feladata, hogy 
minden oldalú érdeklődést keltsen növendékeiben a szellemi javak 
iránt (Herbart), természetes, hogy e minden oldalú érdeklődés
nek a tanárban is meg kell lennie. Az egyoldalú tudós képzés még 
az egyetemen is káros hatású lehet. A tudományok egyeteme 
legyen az egyetemes tudás melegágya s ne szakiskolák berháza. 
Érezze az ifjú a tudományok egyetemén, hogy egyik tudomány a 
másikra szőrül, hogy pl. a classikus philologusnak szüksége van 
jogi, földrajzi, modern irodalmi tanulmányokra, a jogásznak 
latinra, a historikusnak latinra és görögre * stb.

Teljesen igazat adok azért Friesnek, a hallei tanárképző 
kiváló igazgatójának, hogy: «Der Lehrer bedarf zur Vorbereitung 
für seinen Beruf ausser gründlichen, wissenschaftlichen Studien 
auch einer planmässigen, methodischen Anleitung, die seine indi
viduelle Begabung nicht etwa in starre Formen einzwängt, son-

* Raumer, Gesch. der Pæd. IV, 231. «Die theologische, juristische 
und medicinische Facultät, getrennt von der philosophischen, werden zu 
blossen Dressurschulen für künftigen Broderwerb herabsinken, während die 
isolirte philosophische, wenn ihr der Hinblick auf die ernsten Forderungen 
des Lebens und des einstigen Berufs mangelt, ohnei Halt und Ziel ist. Je 
enger und inniger dagegen die Verbindung der philosophischen Facultät 
mit den andern ist, um so lebendiger und wissenschaftlicher wird der Geist 
der Universität sein.»



dem dieselbe erst recht frei und fruchtbar macht».'*' De most az 
a kérdés, hol nyerje a jelölt ezt a tervszerű, methodikus képzést ? 
Ott-e, a hol tudományos képzettségét szerezte vagy az egyetemtől 
különálló szakiskolákban, intézetekben ? Ha Németországban, az 
egyetemek classikus földjén körültekintünk, azt látjuk, hogy a 
tanárképzés csak egy pár helyen van némi kapcsolatban az egye
temmel, a íegtöbb helyen pedig egy decennium óta a Seminar] a Irr 
es Probejahr intézménye van életbe léptetve az 1890 márczius 
15-ikén kiadott szabályzat (Ordnung der praktischen Ausbildung 
der Kandidaten für das Lehramt an höheren Schulen) szerint. 
Mivel pedig az egyetemmel kapcsolatos tanárképzés Németország
ban teljesen sporadikus és inkább helyhez kötött kegyeletes emlék 
(Jena), ellenben a Semiiiarjahr intézménye számos gymnasium 
mellett fennáll, elmondhatjuk, hogy a német egyetem nem mond 
le régi merevségéről s philosopliiai facultása nem akarja elvállalni 
azt a feladatot, hogy az életnek tanárokat képezzen, megelégszik a 
szaktudománynak mentői detailszerűbb ápolásával s olyan ifjú 
tudósok képzésével, a kik nagy leereszkedésnek tartják, ha tudós 
dissertatiók Írása helyett a gyermeki lélekkel kell foglalkozniok. 
A német egyetem philosophiai kara «sua virtute se involvit» a 
tiszta tudományt akarja ápolni, de magát a tudományt is rend- 
szertelenül, bizonyos privát passió szempontjából műveli, szak- 
seminariumaiban pedig csak tudós értekezések készítésére tanítja 
növendékeit. A jövendő tanárt seholsem tartja szem előtt, sőt máig 
sem hajlandó eleget tenni annak a kívánalomnak, a melyet a 
német császár által 1890-ben tartott nagy iskolai értekezlet nyil
vánított, nevezetesen, hogy ajánlatos először hodœgetikus tan
tervekben megadni a hallgatóságnak a szükséges útmutatást; má
sodszor kívánatos, hogy az egyetem lehetővé tegye a tanulmányok 
tervszerű berendezését és bizonyos tudománykörökben általános 
összefoglaló előadásokról is gondoskodjék.

A német egyetem tehát csak tudósokat képez, a tanárképzést 
a működő gymnasiumi tanárokra, igazgatókra bízza, a kiket a 
tanári hivatásra szintén nem ő nevelt. Ki ne látná ebben a tanár
képzés rendszertelenségét és bizonyos routine megszerzésére való 
degradálását? Az élet maga nevelhet jótanárokat is, nem tagadom,
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* Vorbildung der Lehrer für das höhere Lehramt. Baumeister, Vor
wort.
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de az így képzett tanár másokat nem képezhet jó tanárokká, csak 
chablont, routinet és ügyes fogásokat adhat át a jelöltnek. A gym- 
nasiumi seminarium tehát nem arra tanítja meg a tanárjelöltet, 
mikép váltsa fel az egyetemen szerzett elméleti tudását a tanítás 
gyakorlatára, hanem elméleti tudását ignorálva, egy új feladat, új 
nehézség elé állítja, a melyben két veszedelem fenyegeti a fiatal 
embert : vagy lenézi az iskola munkáját, a melyhez leereszkedni 
nem tanult s melyben egész tudását ki nem fejtheti, vagy elcsüg
ged, mikor látja, hogy amire szüksége volna, azt épen nem tanulta 
az egyetemen, a melytől pályájára való előkészítést remélt. Olyan 
a helyzete, a minő az orvosi facultas végzettjének volt abban az 
időben, mikor az orvosi kar csak elmélettel foglalkozott s nem 
álltak mellette klinikák az elméletnek a gyakorlatba való átvite
lére, igazolására. Vagy csak az emberi test kívánná a tudós gya
korlatot s az emberi lelket bátran ki lehet tenni a tanárrá degra
dált tudós tapogatódzó kísérleteinek ?

Magyarország egyetemi rendszere, sajnos, nagyon is német 
minta szerint alakult. A «tanszabadság» jelszava nálunk is sok 
esetben a rendszertelenség takarója. Mindazáltal már régen be
láttunk némely igazságokat s praktikus érzékünkkel a tanárképzést 
elsőrangú szükségletnek ismertük fel. A budapesti egyetem philo- 
sophiai kara már 1879-ben kimondotta, hogy «a tanárképzés az 
egyetem tiszte», sőt az első gymnasiumi tanárképző intézet 1870-ben 
az egyetem philosophiai kara mellett szerveztetett oly őzéiből, 
hogy a középiskolai tanárságra készülőket választott szaktanul
mányukban és annak módszertani kezelésében alaposan kiképezze. 
E tanárképző intézet pasdagogiai szakosztálya mellett gyakorló- 
iskola is állíttatott fel, egy olyan teljes gymnasium, a melynek 
egyik évben páratlan, a másikban páros számú osztályai vannak 
működésben. E gyakorló gymnasium, a mely egyetlen a maga 
nemében, ama férfiú conceptiója, a kinek köszönhető, hogy Magyar- 
ország tanügye az utolsó három évtized alatt annyira föllendült, 
hogy a külföld figyelmét is magára vonta. E férfiú Kármán Mór, 
a maga fejével gondolkodó herbartista, a ki Heimuú és Will- 
mannal együtt mintegy a herbartisták triumvirátusát alkotja. Az új 
magyar nemzeti középiskola egészben véve az ő alkotása; gyakorló 
iskolája pedig magas színvonalú, valóságos mintaiskolává lett, a 
mely a legjobb tanerőket nevelte az ország középiskolái számára. 
Bár eredetileg az egyetem pædagogiai seminariumának kiegészítői



része gyanánt szerveztetek, csakhamar teljesen független lett az 
egyetemtől, gymnasinmi seminariummá lett, de olyanná, a mely 
az egyetemet végzett jelölteket a pædagogiai gondolkodásba, a 
tudományos színvonalú praxisba szigorú elvek alapján vezeti be, 
s az egyetem munkáját méltóan folytatja még tudományos tekin
tetben is. Az induktiv metbodus tudományos laboratóriuma — igy 
lehetne meghatározni ezt az intézetet, a mely ba nem a kis Ma
gyarország fővárosában, hanem egy franczia, német vagy angol 
városban állana fenn, talán rég Mekkája volna a pædagogia mun
kásainak.

De egy még fiatalabb intézmény is bizonyítja Magyarország
nak a tanárképzés szolgálatában tanúsított törekvéseit, a hat év 
óta fennálló Eötvös .Tózsef-kollegium ; oly internatus, a mely több 
tekintetben az Ecole Normale Supérieure mintájára készült azzal 
a kiilömbséggel, hogy tanárai nem végzik a jelöltek teljes kikép
zését, csak vezetik, irányozzák egyetemi tanulmányaikat és a 
középiskola szempontjából szükséges kiegészítő stúdiumokat vég
zik velük. Mind a gyakorló-iskola, mind az Eötvös József-kollegium 
annak bizonysága, hogy a német egyetemek utánzása mellett nem 
zárkóztunk el azoktól a hatásoktól, a melyeket a franczia intéz
mények tettek reánk s a tanárképzést, ép úgy, mint Francziaország, 
mi is a közműveltség egyik legfontosabb tényezőjének ismertük 
fel. S valóban a tanárképzés érdekében Francziaországtól tanul
hatunk legtöbbet, a melynek 100 éves dicső múltra visszatekintő 
iskolája, az Ecole Normale Supérieure bármely nemzetnek méltó 
irigysége tárgya lehet.

Nem volna-e legegyszerűbb megoldása a tanárképzés kér
désének, ha más nemzetek is hasonló intézeteket állítanának fel ? 
Igen, ha egyszerre száz éves múlttal dicsekvő intézményt lehetne 
alapítani. .Jelen viszonyaink közt azonban, midőn az egyetemek 
fejlesztése, a kor követelményei szerint való reformja olyan sürgős 
feladat, a tanárképzés számára külön szakiskolát állítani annyi 
volna, mint részben kitérni az egyetemi reformok elől, másrészt 
cserben hagyni az egyetemet avultabb rendszerével s helyette czél- 
szerűbb szakiskolát állítani a tanárképzés számára. Franczia- 
országnak, igen, kötelessége fentartani hírneves tanárképzőjét, 
mert hisz ez intézmény bizonyos tekintetben biztosabb képviselője 
a hagyománynak, mint a nem rég egyesült facultások egyeteme, a 
mely csak a jövőben fogja kifejthetni az új alapon teljes szellemi
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és morális erőit. Egyébiránt a franczia egyetem irodalmi és tudo
mányos facultásai a maguk módja szerint nem kevésbbé szolgálják 
a tanárképzés ügyét, mint az Ecole Normale Supérieure, a mennyi
ben nem csak akroamatikus előadásokat nyújtanak hallgatóiknak, 
hanem a cours fermés, conférences és exercices pratiques által a 
legnagyobb gonddal törekesznek hallgatóik szükségletének minden 
irányban megfelelni, pædagogiai előadásaik és gyakorlataik által 
pedig az Ecole Normale növendékeinek tanulmányait is kiegészítik.

íme, e szempontból magának az Ecole Normale-nak sem 
szabad elzárkózni bizonyos reformok elől. Hisz a benne berende
zett praktikus irányú tanulmányok mellett méltán feltünhetik, 
hogy ott pædagogiai, didaktikai előadásokat, gyakorlatokat nem 
tartanak, holott midőn a restauratio az intézetet reformálta, a 
harmadik évet kizárólag a pædagogia és methodus elsajátítására 
szánta; 1847-ben pedig az új palotában cathedrát állítottak fel 
benne a pædagogia számára. Igaz, hogy ezt a hiányt némileg 
feledtetik az intézetnek elevenen ható hagyományai. Az École 
Normale-nak mindig kiváló tanárai voltak és vannak, a kik igazi 
eloquentiával, lelkesen, maradandó hatás keltésére alkalmasan 
tudtak és tudnak szólani. És ez nem utolsó neme a pædagogiai 
képzésnek.

Azonban keveselnünk kell, hogy az École Normale három 
éves cursusa alatt a normaliennek csak egyszer, a harmadik évnek 
két hetén keresztül van alkalma arra, hogy gyakorlati tanítással 
foglalkozzék valamely Licéeben, sőt e tanítást nem is az intézet 
ellenőrzi, annak módjára semmi befolyással nincs. Ennyi gyakor
lati tanítás kevéssel több a semminél. S ha ehhez hozzá veszszük 
azt a tapasztalatot, hogy a normalienek a köteles 10 évi állami 
szolgálat után elég gyakran ott hagyják a tanári pályát, nem 
annak tulajdoníthatjuk-e ezt a jelenséget, hogy az intézetnek még; 
sem sikerül állandó szeretetet önteni növendékeibe a tanári hivatás 
iránt, mivelhogy a paedagogiának nem szerez kellő érvényt tanul
mányai keretében ? «Elle ne répond qu’en partie — mondja 
H. Marion — et insuffisamment, tout le monde en convient, aux 
besoins spéciaux que nous avons ici en vue ; mais elle rend 
d’autres services de tous genres, aux lettres, aux sciences, au goût, 
à l’esprit français, donc à la culture générale: services, je ne dis 
pas plus précieux, quoiqu’ils soient plus brillants, mais services 
de premier ordre, dont le pays ne doit pas se priver sans nécessité
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absolue pour des avantages problématiques». (L’éducation dans 
l’Université, p. 92.)

S hogy az Ecole Normale nem is első sorban a eollège-k és 
licée-k számára képez tanárokat, hanem részben magasabb czélokat 
tart szem előtt, azt M. Paul Dupuy, maître surveillant à l’école, 
is elismeri, mikor így szól:* «Travailler pour soi, voilà donc 
l’essentiel à l’Ecole. L’expérience 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 Eome recrutent tous les 
ans, parmi les normaliens d’utiles auxiliaires ; grâce à cela aussi, 
beaucoup parmi les professeurs de l’enseignement secondaire, tra 
vaillent à 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’Ecole».

Minthogy tehát az Ecole Normale a franczia tanárságnak 
csak egy elitejét képezi s a többiek, mint a más országbeliek, az 
egyetemen képződnek tanárokká, kérdés, mit kell tenni az egye
temeknek a tanárképzés érdekében általában?

Az egyetem irodalmi és tudományos facultásának feladata, 
hogy pædagogiailag is képzett tudósokat, egy szóval tanárokat 
neveljen ; ennélfogva szükséges, hogy a jelöltben ne csak szak- 
tudománya, hanem annak pædagogiai feldolgozása iránt mentül 
előbb állandó érdeklődést keltsen. E végből szükség van minden
esetre az általában divó akroamatikus előadásokra, de szükség 
van gyakorlati cursusokra, értekezletekre, gyakorlatokra, a mely
ben a jelöltek munkássága játszsza a fő szerepet. Elméleti pæda- 
gogiával, didaktikával már a második évtől fogva foglalkozzék a 
hallgató, a harmadik (esetleg negyedik) évben pedig a pædagogiai 
tanszék mellett felállított pædagogiai seminariumban ismerkedjék 
meg a középiskolai tanítás kérdéseivel s tárgyának metliodikájá- 
val. De ez még nem elég. Ezzel még nem bocsáthatja el az egye
tem jó lélekkel az ő növendékét, hogy az az ifjú nemzedéket 
nevelje, tanítsa. A pædagogiai seminarium legyen összekötve egy 
e czélra szervezett gyakorló iskolával, a melyben a jelöltet egjre- 
temi cursusa végeztével még egy évig foglalkoztassa, a tanítás 
praxisába bevezesse. E gyakorló iskola vezetője természetesen 
az egyetem pædagogusa lesz, de működő tanárai lehetnek kipró

* L’école Normale, 1810—1883. p. 77.
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bált és kiváló középiskolai tanerők. Minthogy azonban a pæda- 
gogia tanárára a vezetés egész terhét ráróni nem lehet, feladatá
nak teljesítésében támogatná az irodalmi és tudományos facultas 
egy-egy, legalább három éves cyclusra kirendelt tanára. Megjegy
zendő, hogy az egyetem e gyakorló iskolája is első sorban a tudo
mányt szolgálja, az elméleti tudás kipróbáló állomása, ennélfogva 
nincs kötve a rendes középiskola tanulmányi rendjéhez, bár egész
ben véve szintén az általános műveltséget kell megadnia.

A mondottak szerint az egyetemi tanárképzés eszközei :
1. Az egyetemi tanár tudományos, tájékoztató előadásai, a 

melyekben a tanár — a tanszabadság épségben tartása mellett —• 
ügyeljen, hogy tudományos egészet képező rendszeresség legyen.

2. Az egyetemi tanár által rendezett értekezletek, cursusok, 
gyakorlatok, a melyekben a hallgatók activ munkássága játszsza a 
főszerepet (gyakorlati órák, az előbbiekkel legalább egyenlő szám
ban). E két első pont a szaktárgyakra vonatkozik.

3. A psedagogiából tartandó rendszeres előadások a második 
évtől kezdve.

4. A pædagogiai seminarium praktikus gyakorlatai, s külö
nösen :

5. A pedagógiai seminariummal szerves kapcsolatban lévő
gyakorló iskola (gymnasium), a mely az elméleti készültségnek a 
tanítás praxisába való átvitelére tanít. *  Csengebi János.

* A kongresszus, a mely a tanárképzés és az University Extension 
kérdésében a középiskolai kongresszussal egyesítve tartotta üléseit, álta
lában egyetértett e felolvasással s az egész discussio folyamán elismerte 
a tanárképzés fontosságát és czélszerrt berendezésének szükségét. Azon
ban tekintettel az École Normale Supérieure-re nem nyilvánította a tanár
képzést az egyetem kizárólagos tisztének, csak annyit mondott ki ered
ményül, hogy a tanárképzés rendszeres és módszeres berendezése vagy az 
egyetem vagy más e czélra sznlgáló főiskola feladata. A részletekre nézve 
a kongresszus nem foglalt állást. Cs. J.
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EÖTVÖS NÉZETEI AZ OKTATÁSRA VONATKOZÓ 
ÁLLAMI JOGOKRÓL ÉS KÖTELESSÉGEKRŐL.

Eötvös József báró eddig is élénk emlékét nem sokára művei
nek új kiadása erősíti majd, előmozdítva e nagy gondolkodónk 
üdvös hatását. Utóbbi időben többször hallottuk nevét. Az ország
gyűlésen reá hivatkoznak s szinte úgy látszik, teljesedni kezd az 
az óhajtása, hogy eszméinek győzedelme legyen az emlékjele. 
A nemzet nagy századának ez egyik legnagyobb, legnemesebb 
alakja 48 előtt és 67 után egyforma buzgósággal és igaz lélekkel 
munkálva nemzete haladásán, messze látó szemmel és mély érte
lemmel kereste az emberiség életének, haladásának vezéreszméit, 
sok időre kijelölte a czélt és megállapította az eszközöket. Az elmél
kedés világából a gyakorlat terére ha kilépett, szigorú meggondolt- 
ság jellemezte. Olyan volt pályája kezdetén, olyan annak dicső
séges befejezésekor ; embere volt a szívnek, de az észnek is. Nem 
ragadtatta el magát soha s így meg volt benne főkelléke az állam- 
férfiúnak. Csak egy volt, a mi azonban alapja egész működésének, 
a mi végső czélja minden gondolatának és tettének, a melyről ha 
szó volt, szivére hallgatott : a haza szeretete, a nemzet haladása, 
így mégis a szív, az érzés embere volt Eötvös és ez a bizonyság, 
hogy szándékainak, tetteinek alapja mindig igaz, czélja mindig 
nemes.

Mint két Ízben is közoktatásügyi miniszternek nem lehetett 
elméletek mellett maradnia. Ez nem is illett volna hozzá s épen 
mint miniszter fejtette ki nagy tevékenységét a közoktatás ügyében. 
A kiegyezés után igen sok volt az akadály, sok az egyéb fontos 
politikai tenni való, minden téren nagy a szükség, úgy hogy maga 
mondá, hogy kénytelen hol ide, hol oda kapni. Igen hálás vállal
kozás volna Eötvös miniszterségének a történetét megírni, sok tanul
sággal járna rendszeres tárgyalása mint pedagógusnak. Munkái
hoz készülő életrajza ezekre is bizonyára kiterjed s remélhetünk 
talán ez alkalommal több feldolgozást is. Itt most azokról az inkább 
gyakorlati elvekről lesz szó, melyek szerint Eötvös határozottan 
a század uralkodó eszméi gyanánt feltüntetett és gyönyörűen fejte
getett szabadság, egyenlőség és nemzetiség alapján a magyar 
közoktatás ügyének, a nemzet jövője fő biztosítékának rendezésére 
törekedett. Nem fejtegetjük itt előzetesen e vezéreszméket,* csupán 
utalunk arra, hogy az oktatás is amaz ügyek közé tartozik, melyek
nek állami kezelését, illetőleg szemmel tartását Eötvös az uralkodó 
gondolatok valósulása feltételének tartja.

* Külön óhajtok szólni Eötvös kultúrpolitikai alapeszméiről.
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Legalaposabb ismerője és munkatársa, Molnár Aladár irta. 
(Havi Szemle 1879. II. 182.1.), hogy «Eötvös eszméinek és törek
véseinek emlékezetünkbe visszaidézése még a jelen sivár időkben 
és csüggesztő körülmények között is termékenyitően hathat«. Még 
áldásosabb ez ma, mikor a közoktatás terén élénk tevékenységet, 
növekedő érdeklődést látunk. Némely dolognak ma van itt az ideje, 
a mi Eötvösnél már megvan, de még nem valósulhatott.Áldásos a 
vele való foglalkozás azért is, mert erősen meg volt ugyan győződve 
a központosítás hasznairól, mégis azt látjuk, hogy nézete szerint az 
oktatás terén minden monopólium káros. A múlt év végén a leipzigi 
gyakorlati pædagogiai seminarium vezetője (Ilichard Pachter gymn. 
igazgató) igen komolyan mutatott rá, hogy az új században nem
csak a mindent egyformásítás lesz az iskolai politika vezérgondo
lata, hanem határozottan a ministerium korlátlan hatalma. Porosz- 
országban, mondhatjuk egész Németországban a jelek csakugyan 
ezt mutatják. Nekünk -— higyjük — nem kell ettől félnünk, Eötvös
sel foglalkozva ez a hitünk erősödik : az ő nyomain ide nem ju t
hatunk.

A következőkben épen arra vetünk nehány pillantást : mily 
jogokat és kötelességeket tulajdonit Eötvös az államnak az oktatás 
terén, más alkalomra tartva fenn az oktatás és az állam viszonyára 
vonatkozó elveinek történeti megvilágítását.

Bármit akar is intézni az állam, alkotmányos országban csak 
törvényes úton teheti s így a közoktatás ügyében is legelső joga és 
kötelessége a törvényalkotás. Sajnos, nem beszélhetünk Eötvös 
József alkotta törvényekről. Az 1848-i csupán az elveket határozta 
meg, melyek alapján részletes törvényjavaslatot kivánt az ország- 
gyűlés a minisztertől, többi javaslatai közül pedig csak egy nyert 
királyi szentesítést, az sem egészen eredeti alakjában.

Jóllehet a munkásságát irányitó elvek a közoktatás mindenik 
ágánál ugyanazok, mindig az uralkodó eszmék következései, mégis 
külön választjuk az elemi, közép és felső oktatást, mert egyező 
jogok és kötelességek alkalmazása különböző is lehet.

I. Az állam jogai és kötelességei az elemi oktatás terén.

Az egyéni szabadság elvét a közoktatásban úgy akarva érvé
nyesíteni, hogy minden egyes önszántából vegyen részt s az oktatás 
ügyére mint egyes ember vagy mint a szülők összesége hathasson, 
népnevelési egyleteket igyekezett alapítni.* Hitte, hogy így érdek
lődést kelt — az sikerült is — és kikerüli a felekezetek és nemzeti
ségek jogai ::sorbitusának a gyanúját. Kifejezte ezzel azt a vélemé
nyét, hogy épen a jelzett elv alapján az oktatásnak ez az első ága

* Molnár A. i. h. 183. 1.
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első  so rb a n  a  tá rsa d a lo m  gond ja  s ta p a s z ta l ta ,  hogy M agyar- 
o rszág o n  így se m m ire  sem  leh e t m e n n i. M eg a lk o tta  te h á t tö rvény - 
ja v a s la tá t ,  m e ly e t sok  ellenzőjével sz e m b e n  e rő se n  védelm ezett. 
«Az a  g o n d o la t u g y a n is  ír ja  M o ln á r A la d á r  hogy  a m a g y a r 
á lla m e sz m e , a  m a g y a r  á llam i é rd e k  a  n é p n e v e lé sb e n , a n em ze t 
c u ltu rá já b a u  is é rvén y esítte ssék , b á r  az  e g y h á z a k n a k  e té re n  en g e 
d e tt  o ly  sza b a d sá g  m e lle tt, m ely  e u ró p a i  á lla m o k b a n  m ajd n em  
p é ld á tla n  —  e g o n d o la t m ég nem  h a to t ta  á t  tö rv é n y h o z á su n k  tö b b 
ségét oly m é rté k b e n , hogy  nagy e lh a tá ro z á s ra  b ír ta  volna.» N ém i 
m ó d o s ítá s sa l m ég is  tö rv én y  le tt  b e lő le .

K ét ja v a s la ta  szól az e lem i o k ta tá s ró l .  Az e lső b e n *  sa já t  
szav a i s z e r in t az egész  isko lai re n d sz e r  a la p já u l  te k in th e tő  á lta lá n o s  
e lv ek e t so ro lta  fel s ezek n yom án  j á r  m á so d ik  ja v a s la ta ,* *  ré sz le 
te se n  m a g á b a n  fog la lva  az o k ta tá s t i l le tő  n é z e te it . Az á llam i jo g o 
k a t és k ö te lesség ek e t e ja v a s la t h a tá r o z ta  m eg  n á lu n k  először. 
E zek  egym ásbó l következnek  s i t t  h á ro m  c so p o rtb a  oszthatók.

a) Az elemi oktatás szabadsága és kötelezettsége. Az o k ta tá s  
sz a b a d sá g á ró l o ly  é rte lem b en , h o g y  g y e rm e k é t az ta n ítta tja , a  k i 
a k a r ja  —  n in c se n  szó, m ert az á l la m n a k  k ö te lesség e  felv igyázni, 
hogy  o k ta tá sb a n  m in d e n k i ré sz e sü ljö n , vag y is  m e g ille ti a jog, hogy  
a  sz ü lő k e t g y e rm ek e ik  o k ta tá sá ra  k ö te le z z e . E n n e k  fejében a z tá n  
m egfe le lő  in té z e te k rő l g o n d o sk o d n ia  k ö te le sség e . Nem  v á lla lja  
a z o n b a n  m a g á ra  az  o k ta tásró l csak  e g y e d ü l gond o sk o d ás k ö te le s
ségét, a  m in t n e m  ille ti s a lk o tm á n y o s  e lve ive l nem  is fér össze  
az a  jog , hogy  eb b ő l m á s t k iz á rh a sso n .

Az isko la i k ö te leze ttségnek  tö rv é n y b e n  k im o n d á sá t sz ü k sé 
g esn ek  lá t ja  E ö tv ö s  különböző okokbó l. A z o k ta tá s  úgym ond —  
csak  az é le tv iszo n y o k n ak  m egfelelve é r i  e l czé ljá t. M indenk i csak  
ú g y  á l lh a t  m eg  h e ly é n , ha  k ép e ssé g e i a  m eg ille tő  jogokkal é s  
k ö te lesség ek k e l neve lte té se  révén  m e g e g y e z n ek . A ho l a lak o sság  
m in d e n  o sz tá ly á n a k  egyenlő p o lit ik a i jo g a i  v an n ak , ké tség te len  
jo g a  az á lla m n a k , hogy  m inden  p o lg á rá n a k  ke llő  n ev e lte tésé rő l 
m a g á t b iz to s ítsa . E b b ő l az tán  az a  k ö te le ssé g  következik , hogy  az  
á l ta lá n o s  o k ta tá s ró l  gondoskodjék. E  czé lbó l jo g a  az á lla m n a k , 
hogy  a  p o lg á ro k a t gyerm ekeik  isk o lá b a  j á r a tá s á r a  kötelezze, e n n e k  
e lm u la sz tá sa  e se té n  m eg is b ü n te sse . A sz ü lő k n e k  azon b an  jo g a , 
hogy  g y e rm ek ű k e t ha  tetszik  —  h á z n á l  vagy  m a g á n in té z e tb en  
ta n ít ta s s á k , de ek k o r az év végén n y ilv á n o s  isk o lá b a n  m égis v iz sg á 
la t r a  k e ll őke t á llí ta n i, hogy az á l la m  e lő b b i k ö te lességét te l je s í t 
hesse . Az egyesnek  te h á t  c su p án  a n n y i r a  sz o r ítja  m eg a  g y e rm e 
k érő l való  g o n d o sk o d ás jogát, a  m e n n y ire  az  á lla m  b iz to n ság a , 
m eg  a  g y e rm ek  m egőrzendő  jo g a  m eg k ö v e te li. T a n ítta th a tja  b á rk i  
o tt  a  g y erm ek é t, a  h o l akarja , de  h a  n e m  az  ille tő  község isk o lá já -

* Törvényjavaslat az elemi oktatásról. B eadta 1848-ban b. B. J.
** Tj. a népiskolai közoktatás tárgyában. B eadta 1868-ban b. E . J.
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ban, akkor köteles másutt tanulását a helybeli iskolaszék előtt 
igazolni.

Fizetésre azonban már nem kényszerítheti az állam a szülő
ket. Magyarországon régen csak az elemi iskolában fizettek tan 
díjat, a felsőbb intézetekben meg nem — a szegények tanúihattak 
pénzért, a gazdagok ingyen. E visszás körülmény megváltozik 
Eötvös szerint az államnak ama kötelessége által, hogy tartozik 
az elemi oktatásban minden közintézetben tandíjfizetés nélkül 
részeltetni mindenkit.

Gondoskodnia kell az államnak, hogy az elemi iskola növen
dékei inkább alapos, mint sokféle ismerethez jussanak, ezért ezt 
az oktatást az egyszerű polgári élet viszonyaiban szükséges tá r
gyakban határozza meg. Az irás és olvasás tanitása magában nem 
elég, mert csak eszköz arra, hogy az erkölcsi emelkedésre hatni 
lehessen. Az államnak, meg akarva győzni a szülőket az oktatás 
hasznáról, hogy azt ne tehernek, de jótéteménynek nézzék, minél 
több gyakorlati ismeretre kell a népiskolai oktatást kiterjesztenie, 
mert csak így ismeri fel a nép a gyermek jólléte és az oktatás 
között levő okozati összeköttetést.

Ha már a tanításra és tanulásra kényszeríti az állam polgárait, 
el kell kerülnie azok felekezeti és nemzetiségi érzületének meg
sértését. Ezért minden növendék saját lelkészétől nyeri a vallásos 
oktatást s a tanítás nyelvét a lakosok többsége szerint kell meg
határozni esetről esetre, hogy így lehetően mindenki anyanyelvén 
tanulhasson. Az állam nyelvét azonban más tanítási nyelvű iskolá
ban is rendesen tanítani kell.

Mindezek határozottan a szabadság, egyenlőség és nemzetiség 
elvéből folynak, a miket Eötvös a kor vezéreszméinek tartott. 
Minthogy az egyenlőség elvének valósítása czéljából a művelődésre 
minden polgárnak szüksége van és ugyanezen elv alapján e szük
ség kielégítését az állam mindenkinek tartozik lehetővé tenni s 
mert továbbá az egyéni szabadság megoltalmazása, tehát a jogai
kat érvényesíteni nem képes kiskorúak gondozása is kötelessége 
az államnak, ezért valóban megilleti az a jog, hogy az általános 
tankötelezettséget törvényben kimondja. Más részről pedig nagyon 
természetes, hogy minden létező államnak óvatosan el kell hárítania 
az állam fennállását esetleg veszélyeztető vagy az ország lakóinak 
érdekeire talán károsan ható minden körülményt, nem különben 
meg kell tennie mindent, a mi a fejlődést, tehát a polgárok javát 
előmozdíthatja. A polgárok értelmi fokának alacsony voltánál 
nyilván semmi sincs nagyobb hátramaradására az országnak s 
természetes az is, hogy minden nemzet helyes irányban való hala
dásának a lakosság művelődésben való haladottsága a fő biztosí
téka. Ebből ered Eötvösnek a nyilvános oktatásra vonatkozó nézete. 
Igaz, hogy a tanítás szabadsága így csak névlegesnek látszik, de 
az egyéni szabadság csak addig terjedhetvén, a mig bárki más
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szabadságát nem csorbítja s mivel ez a határ ott van, a hol azt 
igen helyesen megjelölte, azért a tanszabadság ezen az első fokon 
nem az oktatásban vagy nem-oktatásban, hanem csupán az itt 
vagy ott, nyilvános intézetben vagy magánúton való tanittatás- 
ban állhat.

Nagyon emelkedett gondolkodásra és mély belátásra vall, 
hogy ha már a szülők gyermekeiket iskolába adni kötelesek, akkor 
az államnak kötelessége az oktatást közintézetekben díj szedése 
nélkül teljesíteni. Az elemi oktatásnál főképen az egyszerű, szegé
nyebb néposztályra kell gondolni, mert a növendékek nagyobb 
része ennek fiaiból és leányaiból kerül ki. Már pedig ezek, ha 
megismerik is a tanulás hasznát, mihelyt pénzökbe kerül, rögtön 
tehernek tartják s alóla kibújni igyekeznek. A szegényt fel lehetne 
menteni, de igen helyesen mondja Eötvös, hogy ez a különbség- 
tétel szegény és gazdag között káros lenne. Az ingyenes népoktatás 
felé e nagy ministerünk megindúlt — vajha elérkezhetnénk oda 
minden népiskolánkban !

Említettük a helyes gyakorlati szempontot. Az elemi oktatás
ban a haza minden polgára egyenlő mértékben részesül, ezért kell 
azt úgy rendezni, hogy az ott tanúltaknak mindenki hasznát vehesse 
és csak annyit kell tanítani, a mennyire a legegyszerűbb helyzetű 
embernek van szüksége. A ki születése vagy tehetsége miatt tovább 
halad, az az oktatás következő fokain majd kibővíti szükség szerint 
az itt szerzett ismereteket és csak javára válik, hogy az első fokon 
alapos, bár nem tágkörű ismereteket szerzett. A ki pedig csupán a 
köteles időt tölti iskolában, annak egyenesen eltévesztett dolog 
volna csak a szélesebb látkör érdekében (a mennyire erről elemi 
iskolában beszélni lehet) oly tárgyakat tanítani, melyek talán a 
művelődés magasabb fokának színét adnák az illetőnek, de a szük
séges tárgyaknál is meggátolnák az alaposságot s elvetnék a felü
letesség magvát. Már pedig az emberi jóllét és boldogság első fel
tétele, hogy jól töltse be mindenki a maga körét. Ennek előmozdí
tása az államnak kötelessége.

Minden vallásfelekezetnek egyenlő jogai vannak a hazában 
s az államtól mindenik számára egyenlő figyelmet kíván Eötvös, 
ezért kívánja a felekezetnélküli iskolában az egyes felekezetek 
lelkészeire bízni saját híveik vallásos oktatását. A nyelv sem tesz 
különbséget a polgárok között, mert nem ettől függ a jó hazafiság 
s ha az állam jó polgárokat kíván nevelni, nem szabad bennök a 
nemzetiségükhöz, kivált pedig nyelvükhöz való ragaszkodást csök
kenteni. Ez magyarázza meg az oktatás nyelvére vonatkozó 
nézetét.

Ily intézkedések mellett nem érezhetik korlátozva a polgárok 
szabadságokat, mert sem felekezeti, sem nemzetiségi érzékenysé
güket nem sérti semmi. Azt a megszorítást, hogy tanúlnia minden
kinek kell, teljesen indokolja Eötvösnek az a sokszor kifejezett
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m eggyőződése , h o g y  a  n ép  é rte lm i n e v e lé sé b e n  v an  a  h a z a  egész 
jö v ő je  !

b) Elemi iskolák állítása és fentartása. E ö tvös fe jteg e tése i 
szerint, a  k ö z o k ta tá s ró l való g o n d o sk o d ás  az á lla m  belügyei közé 
ta r to z ik  (R e fo rm . I I .  k iadás 172. 1.). Ő rk ö d n i ta r to z ik , hogy  a  ki 
jo g a it g y a k o ro ln i n e m  képes, azo k tó l m e g  n e  fosztassék  s hogy  a 
tö rv én y  a d ta  jo g o k k a l a po lgárok  é lh e sse n e k . E z é r t s az á lla m  
fe n n á llá s á é r t  —  b izonyos fokú o k ta tá s  n é lk ü l a  p o lg á ro k  n em  
képesek  jo g a ik  g y a k o rlá sá ra  s k ö te le ssé g e ik  te l je s í té s é r e —-k ö te 
lessége az á l la m n a k , hogy m in d en  h o n p o lg á r  n ev e lé sé rő l g o n d o s
kod jék  s eb b ő l fo lyó  jo g g a l m e g k ív á n h a tja , ho g y  a m ily  m é rté k b e n  
az  egyes p o lg á ro k  az  o k ta tá s  te ré n  v a ló  k ö te lesség e ik e t n e m  te l je 
s íth e tik , a b b a n  e z e k e t a  többiek  seg ítsék . Az á lla m n a k  fe n ta r to tta  
jo g o k  s k ö te le s sé g e k  in n e n  erednek .

G o n d o sk o d n ia  ke ll az á lla m n a k , h o g y  m in d e n  he ly ség b en  s 
n épes p u s z tá n  is leg y en  n ép isko la . M e g h a tá ro z h a tja  : k ik  á l l í th a t 
n ak  ta n in té z e te t .  A ta n ítá s  sz a b a d sá g á n a k  e lvéné l fogva E ö tvös 
n éze te  s z e r in t  n y ilv á n o s  isko lá t á l l í th a tn a k  és fe n ta r th a tn a k  a 
h a z á b a n  lev ő  e g y h ázak , községek, tá r s u la to k  és egyesek.

A fe le k e z e te k  b á rh o l á l l í th a tn a k  s a já t  ere jökbő l isk o lá t, a 
ho l h ív e ik  v a n n a k , de csak a tö rv é n y n e k  m eg fe le lően . «A v a llá s i 
k ü lö n b ség ek  —  m o n d á  Eötvös (A n e m z e tisé g i ké rd ésrő l. 1865. 
У8. 1.) —  az  á l la m o t n a p ja in k b a n  n e m  v eszé ly ez te tik . A zon a rá n y 
b an , m e ly b e n  a  v a llá sszab ad ság  e lve  e lfo g a d ta to tt, a  va lláso k  
k ü lönbözősége  az  á l la m ra  nézve e lvesz té  fo n to ssá g á t és n e m  ju t  
se n k in e k  eszébe , h o g y  va lam ely  á l la m  v eszé ly b en  forog, m e r t  
p o lg á ra in a k  egy ré sz e  katho likus, m á s ik  ré sz e  p ro te s tá n s  és m e rt 
a  fe lekezetek  m in d e n ik e  h íve i k ö ré t isk o lá k  ú t já n  te r je sz te n i ip a r 
kod ik . V e rse n g é s  tá m a d h a t  a fe lek eze tek  k ö zö tt, ta lá n  sú rló d á s  is 
é s  n é h a  k ö lc sö n ö s  e lkeseredés, de az á l la m r a  nézve, m ely  sz a b a d 
ság áb an  m in d e n  fe le k e z e te t eg y fo rm án  o lta lm a z , b iz o n y á ra  sem m i 
veszély  és ő rü l tn e k  m o n d a n á k  a z t az  á lla m fé rf it, k i az á lla m  b iz 
to n sá g a  n e v é b e n  az  eg y h ázak n ak  eg y én i k ife jlő d éséb en  vagy  ta n a ik  
te r je sz té sé b e n  v a ló  k o rlá to lá sá t k ív á n n á .»  A fe lekezeteknek  te h á t  
te lje s  s z a b a d sá g o t a d  isk o lák  á l lí tá sá ra , ső t e lső ség e t b iz to sít nek ik , 
m e rt a z t m o n d ja  k i, hogy  a ho l az e g y h á z a k  isk o lá t á l l í ta n i n e m  
a k a rn a k , o tt  e z e k n e k  em e joga  m in t  k ö te le s sé g  á tm egy  a p o litik a i 
községre.

M eggyőződése, hogy  az o k ta tá s  ü g y é n e k  in tézése , az ezzel 
já ró  fe la d a t o ly  fo n to s  és ó riási, hogy  a z t  a z  á lla m , a tö rv én y h o zás 
csak az egész n e m z e t segítségével te lje s íth e ti . N épnevelési egy le tek  
ú tjá n  n e m  k é n y s z e r í th e ti  az á lla m  a  sz ü lő k e t az o k ta tá s  ügyének  
fe lk a ro lá sá ra , de  jo g a  v a n  erre  a  p o lit ik a i k ö zség g e l szem ben , m ely  
k ü lö n b en  az  o tt  la k ó  szü lők  összesége. E z e k  b efo ly ásá t m in d e n 
ese tre  m eg  a k a r ja  n y e rn i  és b iz to s íta n i, a z é r t  m o n d ja  ki, hogy  

j ó  isk o lá t a  k ö z sé g tő l k ü lö n  á lló an  n e m  le h e t  ta r ta n i .  E z a la p o n
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jo g a  az á lla m n a k , h o g y  a  községet is k o la -á ll í tá s ra  k ö te lezze  m in 
d e n ü tt, a ho l a  szü k ség es isko lá t v a la m e ly  fe lek eze t fenn  nem  
ta r t ja .  A szü lők  szab a d sá g a  abban  é r in te t le n ü l  m a ra d , hogy a  hol 
tö b b  felekezet v a n , a  szü lők  összesége h a tá ro z z a  m eg , hogy v a la 
m ely ik  eg y h ázra  v agy  ped ig  a  községre k iv á n ja -e  b ízn i az o k ta tá s t. 
A község a  szü k ség h ez  k épest fe lekezeti isk o la  m e lle tt  is fe lá llí t
h a t ja  a m aga  isk o lá já t, —  egyik fe lekezet isk o lá ja  m e lle tt  ped ig  
ta r to z ik  községi isk o lá t ta i’tan i, h a  a m á s ik n a k  k e llő  sz á m ú  iskola- 
kö te les  gyerm eke  v a n . Az ilyen  isk o la  közös isk o la , m ely  h itfe le- 
k eze tek  közö tt k ü lö n b sé g e t n em  ism er.

Isk o lá t á l l í th a tn a k  egyes p o lg áro k  is, v a la m in t ily  czé lla l 
a la k ú it  tá rsu la to k , de  e szándéko t a  te rv e z e tte l  e g y ü tt ta r to z n a k  
a  közokt. k o rm á n y n á l előre  b e je le n te n i. U g y an ez  á l l  a  n e m  n y il
v án o s, h an em  ú .j i .  m ag á n in té z e tek re  is, m e ly e k n e k  —  h a  k itűnők  
az á llam  erkö lcsi és an y ag i tá m o g a tá s t is  a d h a t.

E  p o n tn á l te h á t  ké t dolgot v e sz ü n k  észre . E g y ik  az a  te lje s  
szabadság , m ely  s z e r in t  ta n in té z e t n y itá s á ra  b á rk in e k  jo g a  v an . 
M ásik  pedig  az, h o g y  az á llam n ak  isk o la -á ll í tá s ra  vona tk o zó  k ö te 
lességét E ötvös a  k özségek re  ru h ázza . É r in te t tü k ,  ho g y  ez egyfelől 
az ok ta tás m in é l n ag y o b b  sikere, m ásfe lő l p e d ig  az  egyes po lg áro k  
szab ad ság án ak  é p ség b en  ta r tá s a  é rd e k é b e n  v a n  így . H a  u g y an is  a 
község h a tá ro z , az o k ta tá s  ügyében sz e rv e z e té n é l fogva az egyes 
lak o so k n ak  e rre  k ö zv e tlen  h a tá sa  van és így m in d e n  jo g o s  ó h a jtá s 
n a k  ny itv a  az ú t  s m in d ig  a  szülők tö b b ség én ek  a k a ra ta  é rv én y e 
sü l. B iz to s ítá sa  ez az  egyéni, felekezeti, n e m z e tisé g i szab ad ság n ak  
e g y a rán t. H a  az  á l la m  úgy  m a g y a rá z n á  az o k ta tá s t  ille tő  k ö te le s
ségét, hogy n e k i a  k ö zp o n tb ó l kell m in d e n t e lv ég ezn ie , te lje s  k é p 
te lenséggé v á ln é k  az  egyes vidékek sz e r in t  fe lté tle n ü l szükséges 
kü lönböző  g y a k o rla t, m e rt h iv a ta lsz e rű  té n y k e d é ssé  vá lnék  az 
egész ok ta tás. H e ly e s  és czélszerű  e zé rt, h o g y  az á lla m  iskola- 
á llí tá s i  jo g á t és k ö te le sség é t —  az o k ta tá s  ü g y é n e k  k ö z p o n ti k o r
m á n y z á sá t fe n ta r tv a  —  a  községekre ru h á z z a . Az á lla m  te h á t  
m ag a  nem  á ll í t  e le m i isko lá t, de e rre  v o n a tk o zó  jo g a , ső t fokozatosan  
felfe lé  h a lad v a , k ö te lesség e  is m eg m arad .

H a  jo g g a l k é n y sz e ríti az á lla m  a  k ö zség e t kö te lességeinek  
részb en  á tv é te lé re , kö te lességszerűen  á t k e ll e n g e d n i jo g a ib ó l is a 
m egfelelő  ré sz t. A p o lg áro k n ak  van  b izo n y o s  jo g a , ebből k ö v e t
kezik  az a kö te lességök , hogy az o k ta tá s  k ö ltsé g e it első  so rb a n  ők 
fedezzék. Az á l la m  fe ljogosítja  a községet, hogy  m in d e n  h o zzá 
ta r to z ó  p o lg á rra  a d ó t  vessen  ki. A n é p o k ta tá s  o rszág o s  fe lad a t, 
te rh é t  te h á t a  tö b b i adók  a rá n y á b a n  k e ll v ise ln ie  m in d e n k in e k , 
m e r t  csak úgy  le h e t  igazságos. A h o l a  szü lők  összesége  sem  képes 
e rre , o tt a  m egye következik . E z a  községgel eg észen  a  község és 
a  szü lők  v is z o n y á b a n  van , a szü lők  b e fo ly á sa  te h á t  i t t  sem  vész 
e l. A m egyét p e d ig  szükség  ese tén  az  á l la m  seg íti. E  seg ítéssel 
te lje s íti az á lla m  isk o la -ép ítési kö te le sség é t is, m e r t  m in d e n ü tt a
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maga pénzén nem építhetne. Úgy osztja el Eötvös a jogokat és 
kötelességeket, hogy a szülők és azok összesége nem érezheti 
kényszerűségnek és szabadságában való korlátozásnak a reá váró 
kötelességek teljesítését, az állam beavatkozását pedig épen könnyí
tésnek, nem zsarnokságnak veszi. Egy pont látszólag megnehezíti 
az egyházak és társulatok helyzetét ; ha mindenki tartozik a községi 
iskola czéljaira adózni, aligha állítnának ezek még külön is iskolát. 
Molnár Aladár szerint ezt eredetileg úgy tervezte Eötvös, a mint 
később Csengeri indítványára módosították is, hogy a felekezeti 
iskola fentartói az ehhez j árulás mértékéig az iskolai adótól 
mentesek.

Azt is az állam jogának tulajdonítja a többször mondott 
okból, hogy az iskolák egész rendszerét, tervezetét alapjában 

•meghatározza. Kijelöli a község ügykörének a határait. Az iskolai 
év tartamát s a szünidők nagyságát az állam határozza meg, de 
idejét a helyi viszonyok számba vételével a község.

A legfontosabb kérdésre: a tanítókra vonatkozólag joga az 
államnak, hogy az egész országra nézve meghatározza a tanítóvá 
létei általános föltételeit, — ezek teljesítése nélkül, vagyis tanítói 
oklevél nélkül senki tanítóvá nem választható. Fontos, hogy a 
szülők bízzanak a tanítóban, ezért a választást a községre bízza 
Eötvös, mert az állam kevésbbé tudhatja az alkalmasok közűi 
épen az illető községbe valót kiválasztani. A mily helyes, hogy a 
tanítót a legközelebbről érdekeltek válaszszák, — a tanítás érde
kében épen olyan fontos, hogy egyféle intézetekben ugyanazon 
tervvel tanítsanak, így lehetséges az ellenőrzés is, azért az állam 
határozza meg a tanítás tervét képviselője, a közoktatási miniszter 
útján. A községek óriási többsége nem is tudna helyes tantervet 
csinálni.

Fő kötelessége az is az államnak, hogy tanítókról gondos
kodjék : állítania kell az ország különböző részein tanító- és 
tanítónő-képző intézeteket. Ezek csak nyilvánosak lehetnek ugyan, 
de felekezetiek is. Ez intézeteknek ismét alkalmas tanárokra van 
szüksége s e czélból Eötvös minél több ifjút kívánna államkölt
ségen külföldre küldeni. A képzőintézeti tanárokat az állam fizeti, 

« a népiskola tanítóinak a község állapítja meg a fizetését a helyi 
viszonyokhoz képest ; az állam csak az összeg legcsekélyebb mennyi
ségét határozza meg.

Jól tudja, hogy az oktatás leglényegesebb tényezője a tanító
ság s épen ezért az erről való gondoskodást az állam különös 
kötelességének tartja. «Kétséget nem szenved — mondá 1868 nov. 
21-én a képviselőházban, — hogy e hazának összes tisztviselői 
között nincsen olyan, kire fontosabb ügy volna bízva s ki a hazá
nak oly fontos érdekét kezelné, mint a néptanító.» Biztosítson az 
állam bizonyos szolgálati idő múlva vagy elnyomorodás esetére 
nyugdíjat. (E czélra levonat a fizetésből 2° о-ot nyugdíjra, özvegyek
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és árvák segítésére.) Ha ennél több kell, fizesse az állam. Szegény 
tanítók és szegény iskolák között 1868—í)-ben segélyt osztott ki. 
A tanítókra vonatkozó minden intézkedése emberszeretetet és az 
oktatás legelső érdekeinek ismeretét mutatja s az állam erre vonat
kozó jogának és kötelességének kijelölésével nem egy, sokkal később 
létesült áldásos intézmény alapját vetette meg.

Az állam kötelességéül jelöli meg az elemi iskolák tankönyvei
nek készítését is (maga az ország szakférfiúit e tárgyban értekez
letre hívta s a készített terv alapján 9 kézi könyvet adott ki).

Elemi iskolák állítása és fentartása tekintetében köteles
sége tehát az államnak kellő számú iskoláról, tanítókról, ezek 
képzéséről, tankönyvekről gondoskodni, nemkülönben arról, hogy 
illendő fizetéssel, nyugdíjjal s az esetleg hátramaradó családról 
való gondoskodással a tanítói pályára lépők élete biztosítva legyen. 
Ez utóbbi annál inkább, mert kimondja, hogy a tanító semmi 
egyéb hivatalt nem viselhet. Az ezek mellett álló jogok : az állam 
kötelezheti a községeket iskolák tartására, engedélyezi egyesek
nek s társulatoknak az iskolaállítást, meghatározza a tantervet, a 
tanítók képesítettségének feltételeit s a községnek az oktatás terén 
való jogait. E nézetek mind Eötvös alajielveiből folynak, az ural
kodó eszmékkel s a gyakorlat kívánságaival megegyeznek.

c) Az állam szerepe a felügyelet kérdésében. A népoktatást 
a tanszabadság elvével szervező államnak épen e szabadság bizto
sítása czéljából alapvető joga és kötelessége a felügyelés, ellen
őrzés. Eötvöst itt az az elv irányította, hogy a népoktatás igazga
tásának jó és czélszerű volta érdekében abban minél többen 
vegyenek részt. Ezért mellőzi a központi igazgatást és ezzel köz
vetlenül a községet bízza meg.

Nem állami, illetőleg nem községi iskolákra nézve az állam 
felügyeleti joga már a felállításnál érvényesül, mert ez iskolák 
csak a tervezet bemutatása után, ministeri jóváhagyással nyithatók 
meg. E nélkül az oktatás czégével esetleg más czélra lehetne az 
intézetet felhasználni.

Az összes iskolákra, a tanítás menetére közegeinek időnkénti 
látogatása által ügyel fel az állam s ha ilyenkor a magán, — nem 
községi intézetek a követelményeknek eleget nem tennének, be is 
zárhatók. A nem nyilvános intézetekben ezen kívül félévenként a 
felsőbb hatóság kiküldöttje előtt nyilvános vizsgálatot kell tar
tani. A községi iskolák költsége első sorban a községet illetvén, 
reá tartozik első helyen a felügyelés is, a mit választott iskolaszék 
gyakorol, ennek hatáskörét azonban az állam határozza meg s a 
felekezetek lelkészeit hivatalos tagokúi kijelöli. Ez az iskolaszék 
választja a törvényesen képesítettek közül a tanítót, felettes ható
sága : a műveltebb osztály kellő befolyása czéljából megyénként 
szervezett megyei iskolai tanács küldöttjének elnöklésével s az 
eredményt a tanácsnak bejelenti. Az iskolaszék határozza meg az
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á l ta lá n o s  e lvek  a la p já n  az isk o la i s z a b á ly o k a t s az évzáró  v iz sg á 
la t r a  k é p v ise lő t kü ld .

A  m egyei isko la i ta n á c s  e ln ö k e  a  tan fe lü g y e lő  ; te h á t  az 
á l la m  k in e v e z te  vezetővel in té z i a  ta n á c s  az  egész m egye n é p 
o k ta tá s a  ü g y é t. A m e g a la k u lá s  m ó d já t, a  te n n i v a ló k a t az á lla m  á l la 
p í t ja  m eg . T agok : m in d e n ik , a  m eg y éb en  la k ó  fe lekezet ré sz é rő l 
egy -egy , az  összes tan ító k  k ö zü l n ég y  v á la s z to tt  képv iselő . A tö b b it 
a  v á rm e g y e i b izo ttság  v á la sz tja . Az isk o la i ta n á c s  az isko laszék  
s z á m a d á s a it  fe lü lv izsg á lja  ; a  n é p isk o la i fegyelm i ügyekben  m á so d 
fokú  b író sá g  ; ta n ácsk o z ik  a  m egye  ta n ü g y i v iszo n y a iró l s a  m in  
m a g a  n e m  seg íth e t, a r ró l je le n té s t  te sz  a m in isz te rn e k . A ta n ító t  
h a n y a g sá g a  m ia t t  vagy  e rk ö lcsi k ih á g á sé r t, b ű n té n y é r t el is  m o z 
d í th a t ja .

Az á lla m  b efo ly ásá t a  ta n fe lü g y e lő  i i t já n  gyak o ro lja  s e v ég 
b ő l ezt u ta s ítá so k k a l lá t ja  el. A ta n fe lü g y e lő n e k  a k e rü le téb en  lévő 
ö ssz e s  n é p o k ta tá s i in té z e te k e t m e g k e ll  lá to g a tn ia  év en k én t egyszer, 
fe lü g y e l a  tö rv é n y  pon tos m e g ta r tá s á ra  s vég re  h a jtja  a  k o rm á n y  
ta n ü g y i  re n d e le té it . Az isk o la i ta n á c s n a k  s a  k e rü le téb en  levő  
ta n ító k é p z ő  igazgató  ta n á c sá n a k  e ln ö k e  s m in d e n  tén y k ed ésé t a 
m in is z te rn e k  év rő l évre je le n ti . A ta n ító k é p z ő k n e k  k ö zv e tlen ü l a  
m in is te r  a lá  re n d e lt  ö t ta g ú  ig azg a tó  ta n á c s á t  a  m in isz te r  n ev ez i k i.

M in d ezen  fe lü g y e le ti jo gok  m e g á lla p ítá sa  közben  fig y e lem 
m e l v o lt  E ö tv ö s az á lla m  jo g a i m e lle t t  a  szü lő k é re  is és az á l la m 
n a k  tu la jd o n íto t t  em e jo gok  a  k é tsé g te le n  k ö te lességek  te rm é sz e te s  
k ö v e tk ezése i. A község i isko laszék  m e g  v a n , ih ’en  a la k b a n  v an , de 
m u n k á ja  v a lam i o sz ta tla n  e lism e ré sse l n e m  já r .  A m egyei isk o la i 
ta n á c s  az  E ö tv ö s te rv e z te  a la k b a n  h a sz n o s  v o ln a , m e rt a fe lügye- 
lé se n  k ív ü l az egész ta n ü g y  fe jle sz té sé b en  sok  jó t  te h e tn e . M a az 
ú . n . k ö z ig a z g a tá s i b izo ttság  k ö réb e  ta r to z ik  a  tö rv é n y h a tó sá g  n é p 
o k ta tá s i  ü gye  s ezzel is úgy  b á n ik  el, m in t  m á s  ágával a k ö z ig az
g a tá s n a k :  tu d o m á sú l veszi a je le n té s e k e t  s a  fegyelm i ü g y ek e t e l 
ig a z ítja . E z  jó  a k ö z o k ta tá s  k ö z ü g y -v o ltá n a k  b iz o n y ítá sá ra , de eg y 
á l ta lá b a n  n e m  g y á m o lítja  és tá v o lró l  se m  m o zd ítja  elő  a n n a k  
é rd e k e it . S zak em b er b e n n e  e g y ed ü l a  ta n fe lü g y e lő . E ődo log  a z o n 
b a n , ho g y  en n ek  a  b iz o ttsá g n a k  n in c se n  g o n d ja  a  jö v ő re  : k e z d e 
m é n y e z ő  jo g á v a l az o k ta tá s  é rd e k é b e n  a lig  él v a lah a . Az E ö tvös 
te rv e z te  a m a  ta n á c sn a k  p ed ig  é p e n  ily e sm i az egyik fő fe lad a ta . 
E  ta n á c s  ú tjá n  m eg n y e rn é  az á l la m  a  m egye  m ű v e lt fé rfia in ak  
n e m c sa k  az ügy ir á n t  k ö ze leb b rő l v a ló  é rd ek lő d ésé t, h a n e m  n y e rn e  
igen  so k szo r in d ítá s t ja v ítá s ra , m ó d o s ítá s ra . E z é r t igen  ü dvös 
le n n e , h a  az E ö tvös n éze te  s z e r in t  az  á lla m  á ta d h a tn á  a n é p o k ta tá s  
ig a z g a tá sá ra  és az a r r a  v a ló  fe lü g y e le tre  v o n a tk o zó  jo g a i egy ré sz é t 
a  m eg y e i isk o la i ta n á c sn a k . E z z e l m ég  n e m  a d n á  ki kezéből az 
eg ész  fe lü g y e le te t, m e rt a ta n á c s  e ln ö k e  és irá n y ító ja  á lla m i e m b er, 
ő re  m in d e n  á lla m i jo g n ak .

A ta n fe lü g y e lő i in té z m é n y  E ö tv ö sn é l v a n  m eg  az o rszág b an

4 6 6



EÖTVÖS NÉZETEI AZ OKTATÁSRÓL. 467

■először. A tanítás érdeke kívánja ezt, mert feltétlenül szükség van 
arra, bogy a tanító munkáját arra hivatott szakember ellenőrizze 
s a helytelenségeket útmutatással, sőt kényszerítéssel is kiigazítsa.

Nem mondja ki nyíltan sehol, de Eötvös egész felfogásából 
teljes joggal következtethetjük, hogy a tanfelügyelőt nem hivatal
noknak, §-hoz ragaszkodó tör vény-végrehaj tónak tervezte, hanem 
hogy az egyes tanítóknak jó akaratú tanácsadója legyen inkább, 
mint rettegett felsőbbsége. Legyen különösen jó pædagogus és a 
külsőség mellett gondoljon az egész tanításra is. Ezt törvénybe 
igtatni nem lehet, mert az az iskolaállításra jogosított testületek
nek s magának a tanítás szabadságának megsértése lenne. Ha a 
jogait féltő felekezet nem fogadna is el a szabályra támaszkodó 
tanfelügyelőtől a tanítás módjára stb. vonatkozó utasításokat, 
bizonyára nagyon szívesen venné annak, mint tekintélyes szak
férfiúnak jó indulatú tanácsait. Nagyon kiemelkednek e tekintet
ben is a helyi érdekek és körülmények, mert közügy ugyan a köz
oktatás, de a teljesen egyforma elbánás az országnak nem minden 
részén egyformán jó hatású, mert nem mindenik tanfelügyelő 
ismerős minden vidékkel egyenlően.

Községi iskolában a vizsgálaton ellenőrizné Eötvös a tanítás 
eredményét. Hitünk szerint ez nem elég. A vizsgálat csaknem 
teljesen a véletlen dolga s számtalan szomorú tapasztalat van arra, 
hogy a vizsgálatok nem megbízhatók. Az említett iskolai tanács 
tagjainak az iskolalátogatás jogát is meg lehetne adni. Az állam 
felügyeleti joga nem csupán ellenőrzésből áll, hanem e közben 
pa'dagogiailag is hatni lehetne. Ezt egyenesen tervezte is Eötvös, 
mert — Molnár Aladár írja i. h. — kifejezte azt a véleményét, 
hogy az állam közoktatási kormánya mint fő kormányzó hatalom 
főként csak administrativ dolgokban intézkedjék, de gondoskodni 
tartozik olyan szervről, a mely meg az oktatás belső ügyeivel, a 
didaktikai oldallal foglalkozzék s a kormánynak a vezetésre vonat
kozó tanácsokat adjon. (Ez a mai közoktatási tanács.)

Eötvös egész kultúrpolitikájának alapelve a teljes tanszabad
ság, a mi az oktatás eme kezdő fokán természetesen nem úgy 
érvényesül, mint a magasabb ágakon. E nézetek még sem sértik 
az egyes polgárok, felekezetek, nemzetiségek szabadságát, sőt 
érzékenységét sem; nem nyomják el egyiket sem, sőt a lehetőségig 
tért engednek az egyéniségnek, nem szorítva merev formákba az 
egész népoktatást.

*

Nagy miniszterünk az oktatás minden ágát a nemzet vala
mennyi osztálya érdekének tartotta s a magasabb oktatást csupán 
a népoktatás egy részének tekintette. Ezért nem találunk majd új 
elveket és eltérő nézeteket, midőn most összeállítjuk azokat a jogo
kat és kötelességeket, melyek Eötvös szerint az államot a magasabb 
oktatásban illetik.
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II. A középiskolai oktatás terén.*

1870-ben beadott jelentéséhez csatolt «Következések»-ben 
kimondja, bogy ha a magasabb oktatás a népoktatásnak a része, 
az erről való gondoskodás pedig állami kötelesség, ugyanígy kell 
az államnak gondoskodnia a közoktatás magasabb fokáról is. 
Ugyanazok lesznek a jogok is, vagyis az állam viszonyát az oktatás 
nem elemi ágaihoz is a már vázoít alapelvek szabályozzák.

Tapasztalta, hogy csaknem minden államban az elemi oktatást 
a magasabb oktatástól oly határ választja el, mely miatt ez utóbbi
ban nem részesülhet minden osztály. A tudományos és gyakorlati 
pædagogia feladatának ezért azt tartja, hogy a kor uralkodó eszméi
nek, az állam és társadalom viszonyainak megfelelően alakítsa át 
az oktatási rendszert : mivel a társadalmi válaszfalak ledőltek s az 
egyenlőség minden állásnak minden polgár számára elérhető vol
tában áll — tűnjék el a népoktatás és magasabb oktatás között 
levő válaszfal is és az élethez hasonlóan az oktatás legalsóbb foká
tól a legmagasabbig az átmenés és emelkedés lehetően könnyű 
legyen. Ennél többet nem lehet elérni,- de az állam ezt tartozik és 
jogai alapján nagy részt képes is előmozdítani.

A középiskola a népiskola alapján álló magasabb emelete az 
oktatás épületének, melyen a benne részesülők igényei szerint kell 
átalakulnia egy részről az oktatási czélnak, az iskolák feladatának, 
másrészről pedig némiképen módosúlniok kell az e feladat meg
valósítására szolgáló eszközöknek is. A népiskola megadja az 
általános emberi műveltséghez szükséges legelemibb ismereteket 
s czélja szerint a gyakorlati életre fordítja főképen figyelmét. 
A felette álló, azaz szorosan utána következő középiskolának a 
szellemi tehetségek egybevágó fejlesztésével és tudományos isme
retek tanításával elérendő feladata pedig az, hogy a népiskolában 
szerzett alapon kifejleszsze a növendékben az általános emberi és 
nemzeti műveltséget ; a gyakorlati életre annyiban gondol, hogy 
az ifjakat a főiskolai pályára előkészíti. Ez Eötvös szerint a czél s 
ehhez igazodnak az állam jogai és kötelességei is.

a) Középiskolák állítása és fentartása. A tanszabadság elve 
alapján a törvény meghatározta módon állíthat nyilvános közép
iskolát nemcsak az állam, hanem a hazában levő minden felekezet, 
megye, község, társulat és egyes ember is. E fokon, hol a tanítás 
már nem kötelező, megtehetné ugyan az állam, hogy az összes 
szükséges iskolákat maga nyissa meg és tartsa fenn, de e szabad
ságot ezzel sem akarja Eötvös korlátozni. A fentartó testületek stb.

* Törvényjavaslat a  középtanodai oktatásról és a középtanodákhoz 
kapcsolható szakiskolákról. Beadta 1870-ben b. E. J .  vall. és közokt. m in. — 
Ennek indokolása.
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a saját vagyonúkból tartott intézet minden ügyében teljesen magok 
rendelkeznek ; gondoskodnak a vagyonkezelésről, tanrendszer és 
tanterv megállapításáról, a tanárok választásáról és fizetéséről. 
Nem látja Eötvös czélszerűnek, sem indokoltnak, hogy a törvény
ben külön szabályozza a felekezetek s külön más testületek iskoláit, 
minthogy ezeket az önkormányzásnak ugyanaz a foka illeti meg 
s a tanszabadság elve nem enged köztök különbséget tenni.

Az államnak tehát ez alapon kötelessége, hogy a tanítás 
szabadságát biztosítsa. Minthogy azonban a nem állami nyilvános 
tanintézet is nyitva áll az állam minden polgárának s az ott kiadott 
bizonyítvány az állami intézetek bizonyítványaival egyenlő értékű 
és érvényes, azért az állam kötelességszerüen őrködik, hogy a tör
vény megszabta oktatási alapfeltételeknek ezek a nem állami nyil
vános középiskolák is eleget tegyenek. E kötelességnek felel meg 
az a jog, hogy a taníttatás szabadságát s az intézetek fentartását 
nem korlátozva a tanítás anyagának iegkisebb mennyiségét meg
határozza, szintúgy a tanítás irányára, rendszerére, szellemére 
nem ható ama szabályokat is, melyek nélkül a tanítás nem lenne 
sikeres. Ilyenül jelöli meg Eötvös a következőket:

1. minden szakot arra — ha nem is állami főiskolán, de 
szabályszerűen — képesített s erkölcsileg feddhetetlen előeletű 
tanár tanítson ;

2. az iskola épülete a biztonsági és egészségi követelmények
nek az állami intézetekre vonatkozó szabályok szerint megfeleljen ;

3. legyen megállapítva a tanulók előképzettségének, valamint 
az évi szorgalom-időnek legkisebb foka :

4. legyen meghatározva a) a tanfolyam tartama, hogy a
közművelődés kárára 3— 4 év alatt oly bizpnyítványt ne szerez
hessen valaki, a milyet állami intézet csak C> évi tanulás után 
ad, — b) a tanárok legalább szükséges száma, mert visszaélhetné
nek az oktatás szabadságával akként, hogy az intézetnek csak 1 -1
tanára lenne s a többi más hivatalt viselne ; c) a kötelezett tárgyak 
legalább is kívánatos mennyisége. Egyebekben és ezeken túl a 
tanintézet tulajdonosa maga határozza meg a tantervet, rendtar
tást, így a felvételi vizsgálatok tárgyát és az ismeretek mértékét is.

Szem előtt tartja Eötvös a tanszabadság követeléseit, de nem 
téveszti onnan az oktatás czélját sem és akként jelöli meg az 
alapvető kellékeket, hogy a nem állami iutézetek önkormányzati 
jogának csorbítása nélkül az oktatás sikerét előre kétségessé tevő 
eljárások megakadályozását lehetővé teszi. A tanárokat törvényesen 
képesíteni kell a tanításra, de ezt pl. a felekezet ha tudja, a saját 
főiskoláján is megteheti. Ha az államnak kötelessége, hogy az 
oktatás e fokán is biztosítsa kinek-kinek a taníttatás szabadságát, 
az is kötelessége, hogy ennek élvezetét némi útmutatással lehetővé 
tegye ; erre való a tanulók előképzettségének, a tanfolyam tarta
mának, tanárok számának s az ismeretek mennyiségének az
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alkalmazható legkisebb mérték szerint való meghatározása. Teljesen 
tönkre tenné e szabadságot, ha ezt a legkisebb mértéket túl nem 
haladható magasságra tenné az állam, — de ez a szabadság titkos 
elkobzása mellett minden egyéni fejlődésnek is útját állaná. Eötvös 
természetesen nem ezt akarta. Tervezete szerint meg kell adni 
minden intézet fentartójának az alapot, melyen aztán a magok 
rendszerét felépíthessék. Nem a kormány érdekét akarta ezzel 
szolgálni, hanem vezéreszméinek megfelelően az oktatás ügyét, 
ezzel a polgárok érdekét igyekezett előmozdítani. Jogává teszi az 
államnak ama legkisebb fok megállapítását, melyig a nem állami 
középiskolák fentartóit a teljesen önszántokból vállalt kötelessé
gek teljesítésére az állam kényszerítni tartozik. Csak első pillanat
ban látszik ez a szabadság korlátozásának, de nem az, mert ily 
módon megállapítja a legfelsőbb fokot is, meddig nem-állami 
intézettel szemben az állam jogai terjednek.

Fontos intézkedés, hogy minden, nem-állami intézet teljesen 
egyenlő a törvény előtt, bárkié legyen is. A felekezetek számára 
készített külön szabályok, az ezekkel szemben való külön jogok — 
ezek javára vagy kárára, de mindenesetre az egyenlőség rovására 
volnának; már pedig az államnak ezt az alapeszméjét, még 
kevésbbé a másikat : az egyéni szabadságot Eötvös soha megsérteni 
nem akarja.

Középiskolát tehát így bárki állíthat, de csupán az államnak 
kötelessége, hogy a hol csak erre szükség van, az ország külön
böző részén, a lakosok nyelvére való tekintettel középiskolát állít
son. Ezek hitfelekezet nélküli, közös, országos intézetek, melyben 
a növendék a közös tanórákon kívül (de szintén nyilvánosan) saját 
felekezetéhez tartozó tanítótól nyeri a vallásos oktatást. Országos 
ügynél a nemzet minden rétegének az érdekét kell tekinteni. Ily 
szempontból a népoktatás minden polgárra egyképen tartozik, az 
abban való részesülés az állam minden polgárának teljesen egyenlő 
érdeke, — a középoktatásról azonban nem mondhatjuk ugyanezt. 
Az államnak a maga egészében ez sem kisebb fontosságú, de ez a 
fontosság nem terjed ki minden egyesre, mert a lakosság külön
böző rétegeinek különböző a szükséglete s némelyik (elég baj !) a 
felette álló osztályét már érteni sem képes, nem hogy méltányolni 
tudná. így aztán nincsen joga az államnak, hogy bárkit is a közép
iskolai oktatásban való részvételre kötelezzen, mert bár a közép- 
oktatás terjedése és minél magasabb fokra emelése is az egész 
országnak érdeke, ennek szükségét a lakosságnak mégis csak egy 
része érzi. Ezért nem lehet joga az államnak, hogy akár a közép
iskolában tanulást, akár ilyen tanintézetek állítását és fentartását 
bárkinek is kötelességévé tegye. Mivel azonban az állam gondos
kodása alá tartozó oktatásügynek a középoktatás egyik ága, ezért 
tartozik az állam gondoskodni, hogy a ki a népiskolában szerzett 
alapon tovább akar haladni, annak ez módjában legyen. S mert
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itt is a. tanítás szabadsága az alapelve, nem kényszeríti az állam 
iskoláiba az illetőket, hanem nem-állami, sőt magánintézeteket 
engedélyez s a háznál való tanulásra is szabadságot ad.

Igen természetes, hogy Eötvös véleménye szerint állam 
állította intézetnek a közép fokon is felekezeten kívül kell állania, 
illetőleg magába kell foglalnia minden felekezetet. Bizonyára meg
győződése volt, hogy e fokon is a nem vallásfelekezeti, közös iskola 
vezet leginkább czélra. A középiskolára is szükségük van az egy
házaknak, itt azonban a népiskolától eltérően nem egészen a val
lásos oktatás az alap, de a vallásos szellem mindenben szépen 
érvényesíthető. Aggodalomra nincsen ok, hiszen a kik az oktatás 
czéljával tisztában vannak, nem teszik annak elérését egyoldalú, 
felekezetieskedő tanítással lehetetlenné, mert akkor a szabad 
gondolkodásra szoktatás helyett a rövidlátást és elfogultságot 
segítnék elő. Eötvös talán nem bízott ennyire a felekezetekben s 
ezért szerette volna jobban a közös iskolákat. Elveihez ragaszkodva 
azonban meg kellett hagynia a felekezeteknek az iskola-állítás 
szabadságát. Az államot meg kötelezi, hogy középiskoláiban a 
vallástant az egyes felekezetek embereivel taníttatva a felekezet 
nélküli jelleget megőrizze.

A lakosság nyelvét is figyelembe kell venni középiskolák 
állításánál, sőt az iskolát környező vidék nyelvének tanulását is 
lehetővé kell tenni. Összefügg ez a nemzetiségi kérdésben való 
nézeteivel. A közös intézeteket különben sem magyarok németek 
vagy románok számára állítja a nemzet, hanem Magyarország 
minden polgárának, felekezeti és nemzetiségi különbség nélkül. 
Csakhogy itt már a tanítás nyelve az állam hivatalos nyelve. Ezt 
ép oly természetes joggal határozza meg az állam, a mily termé
szetesen tért enged a nemzetiségek nyelve tanításának.

Az iskola-állítás és fentartás kötelességéből származó joga 
az államnak, vagyis az azt képviselő közokt. miniszternek, hogy az 
állami középiskolák szervezetét, rendtartását, tantervét, tankönyveit 
s a tanárok számát megállapítsa. Eötvös e joggal tüstént élve a 
középiskolák számára új szervezetet állapított meg, mely szerint a 
középiskolák al- és felsőgymnasiumok és lyceumok, al- és felső
reáliskolák lennének az oktatás főbb irányai és tankörének terje
delme szerint. Igen messze vinne s tárgyunk körén kívül esnék e 
ma még nem valósiilt tervezet bonczolása. De megemlítjük, mert 
megalkotásával Eötvös azt a nézetét fejezte ki, hogy az államnak 
középiskolái szervezésénél a szem elől nem téveszthető tudományos 
czél mellett a gyakorlati élet szükségleteire is figyelemmel kell 
lennie. Ezt mutatja az is, hogy a középiskolákhoz gyakorlati 
pályákra képesítő szakiskolákat akart kapcsolni. Épen ezzel azon
ban kifejezte azt is, hogy magát a középiskolát nem akarja a gya
korlati élet szolgálatába állítani, hanem épen azért kíván szak
iskolákat, hogy a középiskola a maga tudományos feladatát akadály-
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talanúl teljesíthesse. Ezek a szakiskolák azonban mégis kevéssé 
egyeznek a középiskola igazi czéljával és feladatával, mert ez lénye
gében minden hasznossági szemponton kívül esik.

A tanítás érdeke kívánja, hogy megállapítsa az állam a tan
tervet és a tanrendszert is. Jó tanár bizonyára tudja ugyan, hogy 
az intézet fokához és jellegéhez képest mit és hogyan kell tanítania, 
de feltétlenül szükséges olyan szabályzat, melyhez mint zsinór- 
mértékhez lehessen igazodni. Ezzel nem jogosítja fel az államot a 
módszerre vonatkozó kötelező rendszabályok kiadására is, mert 
ez nemcsak ellenkeznék az egyéni szabadság elvével, hanem telje
sen tönkre tenne az oktatás terén annyira fontos minden egyénies
séget.

Az állam felelős lévén az oktatás sikeréért, megilleti az a 
jog, hogy maga állapítsa meg a képességet, melyhez a rendes tanári 
állást köti s maga válaszsza ki. a kit legalkalmasabbnak tart. -Joga 
tehát az államnak a tanárok kinevezése. Ép iigy mint a népiskolá
nál : a ki fentartja az iskolát, az állít belé tanítót. Ott az állam 
kötelességeinek egy részét a községre ruházta, ezértjogaiból is á t
adja a megfelelőket ; itt maga teljesíti kötelességét, övé a jog is. 
Az oktatás sikerének egyik feltétele az is, hogy a tanárok ne legye
nek tanórával túlterhelve, legyen idejök a magok tovább képzésére 
is. Ezért joga és kötelessége az államnak, hogy kellő körültekin
téssel meghatározza az egyes tanárok heti óráinak számát, vala
mint az egész évi szorgalom-időt is. A kinevezett tanárok fizetését 
a minister állapítja meg a helyi viszonyokhoz s a végzett munka  
értékéhez képest. Igen nevezetes és igen helyes elv, melynek gya
korlati megvalósúlása teljesen más lett. Nemcsak azért helyes, 
mert különbözők a viszonyok, de különösen azért, mert nyíltan 
kimondja ezzel Eötvös azt a nézetét, hogy a tanári munka értékét 
az állam mérlegelni tartozik. Jól kell azonban megtennünk a 
különbséget. Ennek nem abban van a fontossága, hogy ha egyéni 
érték szerint kapják a tanárok fizetésüket, majd jobban igyekeznek. 
Világért sem. Igéből magából a tanár sem élhet, — de nem tanári 
munka többé, melyet valaki csak a kenyérért végez. A tanárnak 
ilyen indító okokon felül kell emelkednie s eféléhez kötnie a 
munka minőségét képtelenség. A serkentő mozzanat itt alárendelt. 
A  fő az, hogy ily módon az államnak kötelessége lévén tanárait 
tanári munkájúk értéke szerint megismerni, tudni fogja nemcsak 
a tanárok számát, hanem azt is, hogy kire mit lehet bízni. Ismét 
egy adat arra, mennyire ismerte Eötvös az egyéniség fontos
ságát.

A tanszabadság kivánja, hogy a rendes tanárt élete fogytáig 
nevezzék ki s csak akkor nyugdíjazhassák, ha hivatását teljesítni 
nem képes. Hogy pedig a teljes odaadás meg lehessen, a tanítóké
hoz hasonló módon gondoskodik rólok és családjokról az állam. 
Az állástól való megfosztásra csak hanyagság vagy politikai, erkölcsi
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bűntény lehet az ok, de sohasem az, hogy miképen tanít.-Válasz- 
sza meg az állam embereit a kinevezéskor, de ezután ne szól
jon bele.

A szervezethez tartozik a tandíj, a tanulók és tanórák száma 
is. Az államnak joga. hogy a középiskolába önként belépőktől 
maga meghatározta díjat szedjen, ennek megállapításánál a helyi 
viszonyokat véve figyelembe. Jó magaviseletű s első rendű elő
meneteld szegény tanulókat teljesen fel lehet menteni a fizetés 
alól. Nyilvánvaló e feltétel oka : közepes vagy épen gyenge tehet
ségnek a feljebb haladásban előmozdítása nagyon kétséges értékű 
lenne.

Az oktatás érdekében kell megadni az államnak azt a jogot is, 
hogy az egy osztályba felvehető tanulók számát, valamint a heten
ként legalább szükséges és legfeljebb tartható órák számát meg
határozza. Nem előadásról, hanem tanításról van szó, ennek sikere 
pedig korlátlan számit növendékekkel bizonytalan. Az órák számát 
pedig úgy kell meghatározni, hogy a nem kötelezett tárgyakra is 
maradjon idő.

Eddigi fejtegetéseink közben egyszer-egyszer rá akartunk 
mutatni arra is, hogy Eötvös az államnak tulajdonított jogok és 
kötelességek meghatározása közben egyaránt tekintettel volt a 
tanító és tanuló egyéniségére. Ép így az egyes intézetek egyénisé
gére, sajátos fejlődésére is. Jogává teszi az államnak, hogy egyik 
iskolából a másikba menő növendékkel felvételi vizsgálatot tétes
sen. Mindig az intézet tanárai tudják ugyanis legjobban megítélni : 
van-e az illetőnek megfelelő képzettsége arra a tanfolyamra, melyre 
bejutni akar. S ha a tanszabadság alapján kötelessége az állam
nak riiegengedni, hogy a különféle (nem állami, magán) intézetek
ben különböző tantervek szerint tanítsanak, akkor joga, hogy az 
övétől eltérő rendszerre] tanítottak készültségéről meggyőződjék, 
mikor azok állami intézetbe akarnak menni. S minthogy külön
böző tanrendszer alapján való tanulás igazi eredményét a bizonyít
ványokból megítélni nem lehet, az összes intézeteknek jogos és 
saját érdekékben szükséges eljárása, hogy a hozzájok kívánkozó 
tanulót a felvétel előtt megvizsgálják. Ez a bizonyítványok köny- 
nvelmű vagy épen rosszhiszemű kiállítását is meggátolja. E mellett 
főképen az intézetek egyéni fejlődése és sajátossága érdekében 
fontos joga az államnak felvételi vizsgálat tartása s fontos az is, 
hogy ez a joga minden középiskolának meg legyen.

Az állam mások, első sorban a felekezetek segítsége nélkül 
nem állíthatna elegendő középiskolát, mert nincs hozzá anyagi 
ereje. Előállhat az az eset, hogy az ország valamely pontján, hol 
középiskolának lennie kell, a fennálló intézetet nem tudja a tulaj
donos a törvénynek megfelelően fentartani, de némi segítséggel 
erre mégis képes lenne. Minthogy az államnak az ilyen intézet 
megszűnésével újat kellene állítania, sokkal előnyösebb reá nézve,
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ha az egész költség helyett csupán a meglevő fentartásához még 
szükséges összeget pótolja. Az ország érdekét szolgálja tehát 
Eötvösnek az a nézete, hogy az államnak joga a közpénzből segé
lyezni a nem-állami, de szükséges középiskolákat. Ezzel kimondja 
azt is, hogy az oktatás czélja lévén e téren az állam czélja : köte
lessége segíteni azokat, kik őt e czél elérésében támogatni igyekez
nek, — hiszen ez a segélyezés az államnak egyenes megtaka
rítás. A segélyezés mindig rendes szerződésben megállapított 
feltételekkel történik. A hozzájárulás mértéke szerint bizonyos be
folyás illeti meg az államot. Először is kötelessége az intézet szá
mára annak mindennemű vagyonát továbbra is biztosítani, hogy 
azokat másra ne használják. Az ilyen segélyezett intézetben az 
állami tanterv szerint kell tanítani, a mivel el van hárítva Eötvös 
szerint az az elvi nehézség, hogy az állam esetleg olyan intézetek
nek adjon segélyt, melyek tanterve az államétól eltér s szabadon 
változtatható. Ez így valóban méltányos. Nem is jár egyébként a 
többi fentartók sérelmével és jogainak csorbításával -— hiszen az 
állami tanterv az alapja minden nem-állami intézet tantervének 
is, — csupán az a megszorítás, hogy ezen többé nem változtathat
nak. A ki ettől fél : egyszerűen ne kérjen államsegélyt ; ráerősza
kolni ezt senkire sem lehet. Egyebekben így intézkedik Eötvös. Az 
intézet jövedelméből fizetett tanárt a fentartó testület választja. Ha a 
teher nagyobb részét az a testület viseli, vagyis az intézet költségei
hez ezek felénél kevesebbel járul az állam, akkor az intézet egész 
igazgatása és a rendelkezési jog az illető testületet illeti s az állam 
csupán felügyel s a maga fizette tanszékekre a tanárokat kinevezi. 
Ha pedig az egész költség felét vagy annál is többet ad az állam,, 
akkor a kormány gondozásába kerül az egész intézet s az addigi 
fentartó testületnek csupán a vagyon tulajdonjoga s az ebből 
fizetett tanárok választásának joga marad meg.

Ezek így magokban könnyen érthető és tetszetős dolgok. 
Ismerve Eötvös jellemét és jó szándékait, teljesen nyugodtan 
mondhatjuk ki, hogy ezek a jogok az államot csakugyan megilletik 
s így felfogva az oktatás érdekét szolgálják. Az iskola egyéni sajá
tossága nagyon fontos és annál jobban fejlődik, minél szabadabb 
körben mozog az egész intézet. A nem állami intézeteknél sokkal 
jobban meg van, mint a szigorúan, bár szükségszerűen egyforma 
szervezetű állami iskoláknál s mihelyt egyszer az államsegéllyel 
a nem állami intézet is felvette az államiak formaruháját, ugyan
akkor levetette a saját jellemző köntösét is. így van ez többé- 
kevésbbé minden esetben, a mire mondjuk, hogy természetes 
következmény. De képzeljük el, mit érhet el az állam esetleg 
tervszerű uniformizálással. Kiölhet minden sajátosságot, meggátol
hat minden egyéni fejlődést, pedig nem is ez lenne talán czélja, 
csupán az egyöntetűség. Tudjuk azonban, mert meggyőződtünk 
egész felfogásából, hogy Eötvös tervét ily gondolat nem indította.
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Az ő felfogása szerint az államot illető segélyezési jogtól és köte
lességtől nem félthetjük az oktatás ügyét.

Az államnak a középiskolák fentartását illető s jogaiból 
eredő kötelességeihez tartozik a tanárképzés is ; nemcsak a saját 
iskoláihoz szükséges tanárok miatt, hanem azért is, mert a más 
intézetek fentartóit okleveles tanárok alkalmazására kötelezve, 
nekik e kötelesség teljesítésére módot kell nyújtania. Megengedi 
azonban, hogy a törvényszerű képesítést nem állami főiskolán is 
szerezhessék az illetők, vagyis tanárképző állítására jogot ad. 
A tanároknak nemcsak képesítését, hanem képzését is állami köte
lességül jelölvén ki, egyúttal azt is kimondja Eötvös, hogy az 
egyetem bölcsészeti kara mellett gyakorlati tanárképzőt kell fel
állítani. Erre is ő gondolt Magyarországon először s igen helyesen 
tette az állam feladatává. Az első kérdés : milyen a tanárképzés ? 
Olyan az egész oktatás. És ha ennek az intézése a mint láttuk — 
az állam joga és kötelessége, annak kell lennie ennek a legfonto
sabb részletnek is. Hiában gyakorolja az állam minden jogát, 
Inában gondoskodik az oktatás ügyének minden ágáról, ha nem 
egyik főgondja a tanárképzés. Jó tanár és jó középiskola — egyik 
nincs a másik nélkül.

Eötvös mélyen látását mutatja, hogy gyakorlati tanárképzőt 
kíván. A tanárképzés tehát szerinte nem csupán tudományos isme
retek nyújtásából, hanem gyakorlati útmutatásokból áll. Czélja, 
hogy a tanárnak alapos szakismerete legyen, — ezért köti a tanár
képzést a tudományegyetem bölcsészeti karához ; * de czélja az is, 
hogy az egyetemről középiskolai tanító-székbe kerülőknek legt'en 
alapjok arra, hogy tapasztalatok szerzése előtt is tudjanak miként 
kezdeni a tanításhoz s legyen alapjok, melyen a magok módszerét 
kifejleszthessék — ezért tartozik az állam gyakorlati tanárképzőt 
állítani. Erősen csábít e tárgy, hogy Eötvös nézeteinek ismertetésé- 
elhagyva itt e kérdésre kitérjünk. Magyarországon gyakorlati tanár
képzésben a tanároknak igen kis töredéke részesül az itt most 
említett gondolat szerint. Hiányát bizonyos tekintetben érezni is 
lehet. Nyilt kérdés ez nálunk, melynek rendezése nem keshet soká. 
Az állam gondol is erre, tanulmányoztatja a dolgot s valóban 
nehezen várjuk, hogy ennek már határozott eredménye mutat
kozzék. — Nem tudjuk, milyen volt részleteiben vagy volt-e egy
általában terve Eötvösnek a tanárképzés gyakorlati részére nézve. 
Ilyet nem ismerünk, de bármilyen lett volna is, lehetetlen, hogy 
gépeket akart volna képezni.

A mi pedig a tanárképesítést illeti, természetesen az állam 
állít a maga képzője mellé vizsgáló bizottságot, megállapítja a 
szabályokat s kinevezi a bizottsági tagokat.

* Törvényjav. a pesti egyetem újjá szervezéséről. 1860. — I §. — 
A pesti egyetem bölcsészeti kara mellett állított is gymnasiumi s a m ű
egyetemen reáliskolai tanárképzőt (Molnár A. i. m. JI. 250. 1.).
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b) A középiskolákra való felügyelet állami intézetben minden 
részletre kiterjedő, a külsőségeket és belső rendszert egyaránt 
felölelő ellenőrzésben nyilatkozik s így nem is felügyelet, hanem 
egyszerűen az illető intézetek kormányzása. Ezt minden intézetben 
külön igazgató végzi, a kit a miniszter ajánlatára a király nevez ki 
s a ki ott rendes tanár. Ez az igazgató az intézet feje, a törvény és 
a miniszter utasításai alapján intéz minden ügyet. — A tanítás 
eredményéről pedig úgy győződik meg az állam, hogy tanév végén 
nyilvános vizsgálatot tartat.

Az igazgató kinevezésére nézve különböző felfogással több 
megjegyzést lehetne tenni, de csupán arra szorítkoznak, hogy e 
tekintetben csodálatosan mellőzi Eötvös az intézet mindig hangoz
tatott egyéniségének kiemelését. Már pedig ennek tovább fejlődése 
s az iskola egész sorsa első sorban az igazgató kezében van. Szinte 
érthetetlen, hogy ennek megválasztásánál a tanári karnak semmi 
befolyást nem biztosít.

Vizsgálatokkal a legegyszerűbben lehet ellenőrizni a tanítás 
eredményét. Középiskolában azonban már nem igen szükséges az 
elemi iskolaihoz hasonló mutatós vizsgálatot tartani s hosszasab
ban, rendes körülmények között végzett, alapos és szigorú kikér
dezés minden tárgyból a maga rendes óráján inkább czélra vezetne.

A felügyelet szempontjából az állam és a nem állami inté
zetek viszonya Eötvös szerint a következő : minden nem állami, 
nyilvános középiskola az államkormány felügyelete alatt áll s a 
közokt. minister szigorúan őrködik, hogy ezek a törvényes kellé
keknek megfeleljenek. E czélból ily jogok illetik az államot:

1. minden ilyen intézetet megnyitása előtt köteles az azt 
fentartó testület vagy személy a közoktatási ministernek bejelen
teni, az intézet szervezeti szabályaival, a tantervvel s a tanítók ki
mutatásával együtt ;

2. minden nem állami intézetet a minister közegei útján 
időnként meglátogat és megvizsgál ;

3. a középiskolai felügyelők az ilyen intézetek vizsgálatain 
jelen lehetnek ;

4. a nem állami középiskoláknak a tanítás egész menetéről, 
eredményéről, a tanított tárgyakról, a tanárokról, tanulók lét
számáról és a fegyelmi állapotokról szóló évi részletes kimutatását 
és az állam kívánta minden statistikai adatot köteles az intézet 
közvetlen főhatósága a tanév bezárása után és a következő meg
nyitása előtt a közokt. kormányhoz felterjeszteni ;

5. mivel az állam fő felügyeleti jogánál fogva különösen 
ügyelni tartozik arra, hogy minden iskola vagyona és alapítványa 
biztos helyen gyümölcsöztessék s azt a rendeltetése czéljára for
dítsák, ezért a közokt. kormánynak az ilyen intézetek vagyoni
állásáról s a vagyon kezeléséről is joga van kimutatást kívánni.

A követelményeknek törvényben való meghatározása is joga
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az államnak s annyiban kötelessége is, hogy így az iskolák fen- 
tartói önkényes eljárás ellen biztosítva legyenek s az állam köve
teléseiben törvényre támaszkodlmssék. A tanitás eredményének a 
megismerésére azonban alig tarthatjuk elégnek az évvégi vizsgála
tokat. Nem kell utalnunk az ilyen vizsgálat esetlegességeire, elég 
megemlítenünk, hogy sokkal inkább czélravezető és tanulságosabb 
volna, ha az állam ezt a jogát az előbb említett szigorlatokon 
gyakorolná. Nem csupán feleleteket kíván hallgatni az az állami 
kiküldött, hanem némiképen a tanárok módszeréről, a tanítás 
menetéről is tudomást kíván szerezni. Ez pedig az év végén lévő 
vizsgálatokon, hol egy tárgynak, egy tanárnak, egy tanulónak elég 
idő nem juthat, alig érhető el. Igaz, hogy e tekintetben az év 
folyamán történő látogatás idején is szerezhet tapasztalatokat az 
állam küldöttje, de mert ez a látogatás csak bizonyos időnként 
történhetik és mert a felterjesztett kimutatásokból nem lehet teljes 
képet nyerni, épen azért meglehetne adni az államnak azt a jogot, 
hogy csendes szemlélőként a hosszabb ideig tartó szigorlatokra 
küldje el a maga megbízottját. Eötvös helyes tapintattal nem 
engedi meg az állam küldöttjének, hogy nem állami intézetben 
akár a tanításba, akár a vizsgálatba beleszóljon.

Eötvös tehát az állam felügyeleti jogánál fogva a nem állami 
intézeteknek bizonyos feltételeket szab. Ezeknek gyakorlati értéke 
és eredménye csak akkor lesz, ha azoknak érvényt is lehet szerezni. 
Ezért ha valamely ilyen intézet a törvény szabta feltételeknek 
eleget nem tesz, azt a minister az intézet főhatóságához intézett s 
félévi időközben háromszor ismételt megintés után bezárathatja, 
de ekkor egyszersmind kötelessége gondolni arra, hogy az iskolai 
vagyont és alapítványokat mindig ily czélra fordítsák. E jog csupán 
az oktatás érdekében illeti az államot s nem sért sem felekezeti 
önkormányzatot, sem más jogot.*

Mindez a nyilvános, bár nem állami intézetre vonatkozik. 
Ugyanezek a jogok illetik az államot a magánintézetekkel szem
ben is, de fokozottabb mértékben. Ezek megnyitása előtt engedé
lyezés végett kell az intézet felállításáról jelentést tenni s az év
végi nyilvános vizsgálatot is azért kell a középiskolai tanfelügyelő
nek idejében bejelenteni, hogy ott ez vagy helyettese az állam nevé
ben megjelenhessen. Az államnak ugyanis szigorúan őrködnie kell, 
hogy a magánintézetekben az oktatás czégével ne folytassanak oly 
nyerészkedési üzletet vagy más üzelmet, melynél a tanítás csak 
mellékes. Azt azonban megengedi az állam, hogy a magánintézet 
tanárai valami más hivatalt is viselhessenek.

A középisk. oktatás terén — látjuk — két részre oszlik az 
állam ellenőrző joga s kétféle a szerepe. Az állami és a magán

* E. e tj. indokolásában kimutatja, bogy az ő tervezete nagyobb tért 
enged pl. a protestánsok önkormányzatának is, mint az 1790/1. XXVI. tcz.
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intézetekre nézve az állam a felettes hatóság, a nem állami, de 
nyilvános intézetek számára pedig felügyelő. Mindkét irányban a 
középisk. tanfelügyelő az állam képviselője, kinek teendőit ideig
lenesen ministeri biztosra is ruházhatja a tanfelügyelőt is kinevező 
minister. Nem akar Eötvös ebben a középiskolai tanfelügyelőben 
sem egyszerű hivatalnokot látni, bár bizonyos mértékig ennek kell 
lennie. E mellett ismerje alaposan a gondjaira bízott intézeteket 
s legyen elismert pædagogus. A középiskolai felügyelet tekinteté
ben is ezt az oldalt látjuk igen nevezetesnek, a melyen az állam 
és ennek közegei a legnagyobb és legüdvösebb hatással lehetnek a 
középiskolai oktatás ügyére.

Azzal, hogy a tanfelügyelő dolgát esetenként külön meg
bízottra is ruházhatja az állam, bizonyára nem a tanfelügyelő 
munkáját akarta könnyítni ez a sok munkától nem félő minister 
s ebben mi sem csak gyakorlati mozzanatot látunk. Azt akarhatta 
Eötvös elérni, hogy ily módon a középiskolai oktatás keretén kívül 
állókat is be lehessen vonni s azok tudását és tapasztalatait is fel 
lehessen használni. Ezzel látjuk megvalósítva e fokon azt a gondo
latát, hogy az államnak kötelessége az oktatásügy érdekében minél 
szélesebb érdeklődést keltve annak intézésébe minél több embert 
bevonni.

Vehetjük észre, hogy az e részre vonatkozó nézetek szerint 
az oktatás szerepe mindinkább átalakúl : nem az iskola többé a 
nevelésben a szülők segítsége, hanem az iskola a fő s a szülőknek 
kell az iskolai oktatást különösen a nevelés szempontjából elő
mozdítani. Másrészt pedig azt tapasztaljuk, hogy az egyéni szabad
ság és egyenlőség (de nem egyformaság) elvének teljesen épségben 
tartása mellett úgy határozza meg Eötvös mindig az oktatás érde
kében az állam jogait és kötelességeit a középiskolai oktatás terén, 
hogy a tanintézeteknek a szükségképen megszabott korlátok között 
való egyéni, sajátos fejlődése az egész oktatás ügyének haladása 
és fejlődése czéljából minél inkább biztosíttassék. Nem irányúihat 
nézete szerint az államnak bármily csekély joga is arra, hogy a 
középiskolában a teljes egyformaságot létesítse s így minden iskolát 
egy mintára szabott gépezetté tegyen.

(Folytatása köv.)

Ifj. Imre Sándor.
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1898-ban történt. A jénai szünidei tanfolyamra összesereglett 
tanítóság egy része bizalmas értekezlet, mondhatnám beszélgetés közben 
annak a nézetnek adott kifejezést : czéliránvos volna, ha a gyermekek 
tervszerű megfigyelésére egy egyesületet alakítanának, a melynek Jéna 
lenne a központja. Jéna azért, mert a szünidei tanfolyamot a művelt 
világ minden részéből látogatják a tanférfiak s már ez alapon is sokkal 
inkább módjában áll a helybeli gyermekpsychologusoknak mint mások
nak az ügynek hiveket szerezni. Ezen alkalommal a jelenlevők előkészítő 
bizottsággá alakultak s kimondották, hogy a jövő évben a tanfolyam 
megkezdése előtt gyermekpsychologiai gyűlés, s a tanfolyamon lehetőleg 
gyermekpsychologiai cursus is tartassák s ha lehet az egyesület is meg- 
alakíttassék.

Az 1899-ik évi augusztus 2—22-ig tartott szünidei tanfolyamon 
már nyomát is találjuk annak. Trüper J. a jénai Sophienhöhen levő 
nevelő-intézet tulajdonosa és igazgatója az abnormális gyermekekről, 
Ufer altenburgi polg. isk. igazgató a gyermekpsychologia pædagogiai 
fontosságáról tartott 6—6 órás előadást. A tervbe vett gyűlést pedig 
julius 31-én s augusztus 1-én tartották meg.

Mivel erről a gyűlésről a magyar tanítóvilág, daczára annak, hogy 
már az előkészítő bizottságban is találkozunk magyar névvel — nem 
értesült, azt hiszem nem veszik tőlem rossz néven pályatársaim, lm a 
történelmi igazság érdekében erről a gyűlésről is értesítőm röviden.

Trüper J. igazgató megnyitó beszéde után Ziehen akkor még 
jénai-, ma már utrechti egyetemi tanár tartott előadást a gyermeki lélek 
acut zavarairól. Megjelölte a psychiatria és pæd. pathologia határait.

Deutsch plaueni tanító a tanulók barátságairól való észleleteit, 
megfigyeléseit adva elő, ezeknek pædagogiai fontosságát fejtegette. 
A népiskolai tanulók egymással való barátkozását a tanítás kezdete előtt, 
az óraközökben, a játszótéren, az iskolába vezető úton, az iskolai kirán
dulásokon figyelte meg. Úgy találta azonban, hogy ez magában pem 
elegendő. Épen ezért vasárnap délutánokon kisebb kirándulásokat tett a 
tanulókkal. így figyelte meg : mely tanulók keresik s melyek kerülik 
egymást. A felajánlott barátságot melyik tanuló fogadja el s melyik uta
sítja vissza. Miben rejlett a barátság oka ? Meddig tartott a megkötött 
barátság ? 53 tanulón végzett feljegyzéseinek eredményét három cso
portra osztotta: megkötött, kiérdemlőit s mások részéről felajánlott 
barátságra.
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A felolvasáshoz kapcsolódott megbeszélés alkalmával Dein jénai 
ismert nevű pædagogue, azt fejtegette : milyen fontos a gyermekek ilyen 
s ehhez hasonló szempontok szerint való megfigyelése. Seyfert B. igaz
gató (Ölsnitz i. S.) annak a nézetnek adott kifejezést : a megalakulandó 
egyesület vegye kezébe az iskolás gyermekek psychologiai megfigyelé
sének ügyét.

Dr. Spitzner, lipcsei orvos, a lelki szegények symptomatologiáját 
és aetiologiáját fejtegette. Adatai alapján úgy találta, hogy az elmara
dottság ismertető jelei között előfordulnak : a kószálásra való hajlandóság 
(különösen a fiúknál), sexualis felhevülés (különösen leányoknál), a 
lopás, hazugság, dacz, alattomosság, kevélység, lustaság, torkosság és 
piszkosságra való nagy hajlam. Ezek a jelek mind olyanok, a melyek a 
normális gyermeknél is előforduló tulajdonságok kinövései. A kinövé
seknek okai lehetnek : az öröklés, a családi nevelés hiánya, vagy a szü
lőknek, testvéreknek, egyszóval a környezetnek kártékony befolyása, az 
iskola ferdeségei. Az egyes jelenségek a legkülönfélébb kombinatiók sze
rint csoportosulnak s alapját képezik az elhagyatott, a lelki szegény 
gyermekek egyénisége különbségének. A nyilvános iskola és az iskolai 
nevelés feladata, hogy az erkölcsi bajnak úgyszólván már a csiráját fel
ismerje s kifejlődését megakadályozza. Ebben az irányban még édes
kevés történik. A gyenge tehetségűek, a morális defectussal biró gyer
mekek számára felállított intézetek igazgatói panaszkodnak, hogy a leg
több gyermeket akkor adják be az intézetbe, a mikor már késő. Nagy 
ballépést kell a gyermeknek elkövetnie, hogy a reá nézve veszedelmes 
légkörből kivétessék, s gondolkozó s érző nevelő gondjaira bízassák.

Hein a fiatal gonosztevőkről való kérdés egy részének tartja 
dr. Spitzner fejtegetéseit. A társadalomnak, az államnak és az iskolának 
közös munkát kell végezni s egyesült erővel kell a kinövések ellen mun
kálkodni. Czélszerűnek tartaná, ha Anglia ilyen természetű intézkedéseit 
és intézményeit tanyulmányoznák.

Delitsch azt tartja : a tanítónak ebben a tekintetben legjobban 
kell azokra a gyermekekre ügyelni, a kiknél a házi nevelés hiányzik. 
Ilyenek : a törvénytelen gyermekek, a gyárakban dolgozó özvegyek gyer
mekei, az úgynevezett dajkaságra kiadott gyermekek. Több nagyobb 
városban a gyermek-tartók (mint mi magyarok mondanék « angyal - 
csinálók ») külön főnök (Oberschwester, Diakonissa) felügyelete alatt 
állanak. E főnöknek az a feladata, hogy minél gyakrabban meggyőződ
jék arról : a dajkaságra kiadott gyermekek tápláléka, ruházata, ápolása 
megfelel-e a hygienia követelményeinek?

Lösch (Lipcse) és Trüper szerint a felvetett kérdés szoros össze
függésben áll az alkoholismus kérdésével. Az államférfiaknak, lelkészek
nek, orvosoknak, bíráknak, pædagogusoknak vállvetve kellene munkál-



kodniok, bogy az alkohol testi és szellemi degeneráló hatását meggátol
ják. A fiatal gonosztevők !)() u/o-a az alkohol áldozata. A lelki fejletlenség, 
az erkölcsi romlottság nagyon sok esetben a szülők, az ősök alkoholis- 
musára vezethető vissza. Míg a közigazg. tistviselők, a bírák az alkolio- 
lismussal szemben közönyösek, míg a papok mint a lelki élet gondozói 
tanításuk és példájuk által nem csatlakoznak szívvel-lélekkel az alkoho- 
lismus ellen küzdőkhöz — míg a rendőrség töri, hogy az ifjúság a 
korcsmákban éjjeleket átdőzsöljön s a jövő nemzedék testi és lelki erejét 
fogyaszsza ; míg a tanulói élet, különösen pedig az egyetemi polgárság 
szokásai meg nem változnak : addig úgyszólván minden haszon nélkül 
küzdünk. Mindennek daczára a harczot még is fel kell vennünk. Az elha
gyatottak nevelés ügye is nagy fontosságú. Egy svéd lelkész, ki Európá
ban a szeretetházak, javítóintézetek ügyét tanulmányozta, hajmeresztő 
dolgokat beszélt tapasztalatai alapján. Igen sok helyen ezeket a szeren
csétlen teremtéseket gonosztevőknek tekintik. Hajukat az egyik oldalon 
kopaszra nyírják, olyan ruhában járatják a melyiknek ogyik fele sárga, a 
másik fele fekete. Agyaik vaskalitkában vannak elhelyezve stb. Arra kell 
tehát mindenek előtt törekedni, hogy a szerencsétlenek számára feállí- 
tott intézetekben krisztusi szellem uralkodjék !

Landmann, a Triiper-féle nevelő intézet tanítója, a gyenge tehet
ségű gyermekek szám képzet ebiek fejlődéséről értekezett. A normális 
gyermekeken végzett megfigyelései, kísérletei a következő eredményre 
vezették :

1. A normális gyermekeknek bizonyos számkörben már az iskolába 
lépéskor világos számképzetei vannak. E számképzetek fejlődését külö
nösen az önző érdekek mozdítják elő.

2. A számképzetek konkrét tárgyakhoz kapcsolódnak.
3. A számok iránti értelmi érdeklődésnek csak a kezdete van meg-
Az abnormális gyermekeknél azt találta, hogy a legnagyobb rész

számlálni helyesen tud, de a számnevet nem képesek konkrét tárgyakhoz 
kapcsolni. A számneveket megtanulják, de a számfogalmak fejlődésének 
menete csak- lassú lépésekben halad előre. A gyermekeknél általában 
legjobban ki van fejlődve a hallás érzéke. A szülők, hogy a szellemi fej
lődést elősegítsék, szavakat mondanak a gyermekeknek. Ezeket a gyer
mekek szülőiknek, a környezetükben levőknek utánna mondják. Vala
mint más téren, úgy a számok országában is tartalom nélküli szavakat, 
de csak is szavakat tanulnak. A számfogalmak kifejlődésének útja 
ugyanaz, a mi más fogalmaké. A szónak és a konkrét tárgy fogalmának 
egymással társulnia, összeolvadnia kell. Az egyes képzetekből kell a 
fogalmat megalkotni.

Ha a gyengetehetségű gyermek még egyáltalában tanítható, akkor 
mindenek előtt arra kell törekednünk, hogy az associatio a számnevek
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és szÁmké/izetek között létre jöjjön. Ezeket az associatio-gyakorlatokat 
nem szabad csupán a számtani órákra korlátozni, hanem a hol csak 
alkalom nyilik reá, mindenütt gyakorolni kell. A családokban, az inté
zetekben erre utasítani kell a gyermek környezetében levőket. Minden 
tanítás alkalmával fektessen a tanító nagy súlyt a viszonyt kifejező fogal
makra, a milyenek : hasonlóság, egyenlőség, különbség stb. A számfogal
mak kifejlesztését külön órákon is gyakoroljuk s a mennyire lehet, ennél 
valamennyi érzéket foglalkoztatjuk. Nagy figyelmet érdemel ebben a 
tekintetben a tapintás érzéke. A gyermek vegyen a kezébe bizonyos 
számú golyót, diót stb., biczczentsen a fejével ; koppancson ujjával az 
asztalra, tapsoljon stb. A számnée csak arra való, hogy a számképzetnek, 
a számfogalomnak symboluma legyen. A gyenge elméjüek tanításánál а 
számológép használata csak akkor léphet fel, a midőn már a számok 
iránti értelmi érdeklődés megvan.

Lay W. A. karlsruhei képzőint. tanár e tárgygyal kapcsolatban 
kifejtette, hogy a gyermek-kertekben, az elemi iskolában és a tanító
képző intézetben kisérletet tett arra nézve : mely érzékek műkődnek 
különösen közre a számfogalmak fejlesztésében. Vizsgálódásai azt mu
tatják, hogy a látás megelőzi a hallást. A hallás biztosabban munkál
kodik, ha a rhytmus jő segítségére. A felmutatott tágyak, pontok, vo
nalak számát a gyermek akkor találja el a legbiztosabban, ha bizonyos 
csoportokban mutatjuk be, pl. a pontokat négyenkint csoportosítva. 
Ilyen csoportosítás mellett a gyermekek még a 13-at is eltalálták szám
lálás nékül.

Lay kísérleteinek eredményéhez hozzászólottak Delisch, Trüper, 
Lehmensieck (gyak. isk. tan. Jéna). Az általános nézet : Landmann 
eljárását a gyengeelméjűek tanításánál haszonnal lehet alkalmazni.

Az egyesület megalakítására még most nem került a sor. Az elő
készítő bizottságot megbízták az ügyek további vezetésével. A meg
alakulandó egylet hivatalos lapjául a «Kinderfehlem ez. folyóiratot 
( Hermann Beyer és Söhne kiadása Langensalza. Előfizetési ára 6 két—két 
Íves füzet 3 márka) fogadták el.

Kimondották, hogy az egyesület gyűléseit a szünidei tanfolyam 
megkezdése előtt tartja. — Az egyesületbe való belépésre felhívást bo- 
csájtanak ki.

Ezok voltak a jelen évi közgyűlés előzményei, melyeknek ismerete, 
azt hiszem, legalább is nem fölösleges.

A jelen évi szünidei tanfolyam prospectusában Trüper egy köz
leményt tett közzé, a melyben a gyermek psychologia és pathologia 
tanulmányozásának barátait augusztus 4-én esti 8 órakor és augusztus
5-én d. e. 11 órakor tartandó gyűlésre meghívja a paid, egyetemi semi- 
narium aulájába.
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Mikor megérkeztünk Jenába, csak akkor láttuk mi magyarok, hogy 
nemcsak formális gyülekezésről, hanem komoly tanácskozásról, állás
foglalásról van szó.

Trüper igazgató üdvözölte az egybeseregletteket. Jelentést tett 
törekvésünk jelen állapotáról. Fejtegette : miért van nekünk, miért van 
a társadalomnak szüksége ilyen egyesületre. Gyakran és sokan hangoz
tatták már, hogy a gyermekek házi és iskolai nevelésében egyesek olyan 
ballépéseket követnek el, a mely veszedelmes az egyénre, végzetes a 
társadalomra. Azt is bevalljuk, hogy a pædagogiânak mint tudomány
nak még hézagai vannak ; melyeket pótolnunk kell, ha a nevelést 
biztos alapokra akarjuk fektetni. A testi fejlődést gyakran elhanyagoljuk, 
az egészséget koczkára teszszük, mert physiologiai ismeretei még aránylag 
kevés embernek vannak ; ez az oka annak is, hogy az egészség ápolására, 
megvédésére kevés vagy semmi gondot sem fordítunk. Pathologiai isme
retek hiányában a beteges, gyenge gyermek ellen az iskola és család nem 
egy esetben akkorát vétkezik, hogy az ilyen szerencsétlen gyermek jövő
jét teljesen tönkreteszi. A nevelő ne legyen ugyan orvos, de legyen annyi 
ismerete, hogy képes legyen megitélni : mikor s mily esetben kell egyik
másik gyermekre vonatkozólag az orvos tanácsát kikérni.

Az iskola és a család gyakran elfeledi, hogy a testi zavarok béní
tó lag hatnak a lelki munkásságra. Csak egészséges testben, különösebben 
pedig csak egészséges idegrendszer mellett lehetséges egészséges lélek. 
A ki a gyermeket tanítani, nevelni akarja, ismernie kell nemcsak az 
idegrendszert, hanem annak normális és abnormális nyilatkozásait is.

A gyermekek jövendő boldogsága első sorban a szülőket érdekli. 
Már a házi nevelés érdekében szükség volna arra, hogy a szülők gyerme
keiket alaposan kiismerjék. Tervszerű munkáról csak ott lehet szó, a hol 
az egyént teljesen ismerjük.

A szülői ház munkáját folytatja, kiegészíti, javítgatja az iskola. 
Csakhogy az a baj, hogy a kisdedóvó intézetekben, népiskolákban, közép
éé felsőiskolákban a tanítók igen nagy része arra törekedik, hogy a 
tanulók minél többet merítsenek az ismeretekből. Túlterhelik, agyon 
tömik a szótudomány nyal a gyermeket s aztán csodálkoznak, ha a gyer
mek a «tudomány»-tói csömört kap. A gyermek elmaradásának okát 
nem a tantervek képtelen követelményeiben, nem a saját methodikai 
eljárásuk baklövéseiben keresik ; a gyermek idegrendszerét, öröklött és 
szerzett dispositióit, egyéni sajátságait figyelembe sem veszik, nem egy 
esetben rá mondják a normális gyermekre is : taníthatatlan, tompa
elméjű buta. Mi lehet az abnormálitásnak a valódi oka, azt felkutatni 
a legtöbb esetben meg sem kísérlik. A kézművestől megkívánjuk, és 
pedig joggal, hogy azt az anyagot, a melyből dolgozik alaposan ismerje, 

-azt azonban sokan nagyon felesleges dolognak tartják, hogy az ember
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képzés munkásai a gondjaikra, vezetésükre bízott «anyag» testi és lelki 
tulajdonságaival megismerkedjenek. Nagyon sok munka vár e téren 
a tanítóképző intézetekre !

A milyen fontos az ember fejlődésének ismerete a tanítóra, éppen 
olyan fontos a papra is. Az, a ki híveinek lelki életét, vallási s erkölcsi 
gondolkodásmódját irányítani, orvosolni akarja, nem lehet el pathologiai 
ismeretek nélkül. Ha tudja : mi az oka a rendellenes fejlődésnek, hogy 
növekedtek nagyra a vallás-erkölcsi törvényekkel ellenkező cselekedetek, 
más szempontok szerint bírálja meg híveinek lelki életét. A mit eddig 
egyéni bűnnek tartott, esetleg a testi abnormitás, — a szülők és ősök 
kicsapongásai logikai következményeként tűnik fel előtte. Az egyéni
ségek ismerete ráviszi az egyének orvoslására s ez utón a tömeg gyó
gyítására.

A pap és a tanító mellett e téren igen szép hivatása van az orvos- 
пак. Ma úgy vagyunk, hogy az orvos, legyen az a gyermekek vagy a 
felnőttek orvosa, csak a kifejlődött betegséget látja. Hogyan s mi okból 
keletkezhetett a baj, melyek voltak kifejlődésének fokozatai, az a legtöbb 
esetben ismeretlen marad előtte. A betegségeknek óvóintézkedések kel 
való megelőzése ethikai szempontból sokkal értékesebb feladat az orvosra 
nézve, mint azoknak a gyógyítása. Ha orvosaink az előbbit el akarják 
érni, kezet kell fogniok tanítóinkkal s egyesült erővel kell a gyermekek 
testi és szellemi fejlődését tanulmányozniok. A közös munka megmu
tatná azt az utat és a határkövet : meddig kell a nevelés és tanítás ér
dekében az iskolai orvosoknak és a tanítóknak együtt haladni ?

A gyermek-psychologia és pathologia a közigazgatási tisztviselők, 
bírák, jogászok, a törvényhozás tagjai és az államférfiak figyelmére is 
érdemes. Statisztikai adatok bizonyítják, hogy a degeneratio Európa- 
szerte ijesztő mérvben terjed. Magában Németországban a közelebbi 
évben 48,000 fiatal «gonosztevő»-t Ítélt el a büntető bíróság. A szám 
egyre szaporodik. A javítóintézetek a mai szervezetük mellett inkább 
fogházak, pedig a szerencsétleneknek nem erre, hanem kórházra s ne
velő-intézetre volna szükségük.

A különböző liivatású, rendű és állású egyének közös munkálko
dásának tere akar lenni a megalakulandó egyesület. Üdvözli Trüper 
azokat, a kik e nemes czélból itt egybe sereglettek.

Trüper igazgató beszéde mély hatást tett s általános tetszéssel 
találkozott.

Dr. Wiedeburg elgersburgi (Elszász) orvos a gyermekkorban elő
forduló choreatistikus mozgási zavarokról értekezett. * Az önkéntelen

* Értekezése «Beiträge zur Kinderforschung» ez. gyűjteményben (ki
adja Hermann Beyer und Söhne. Langensalza) jelenik meg.



izom-rángatódzásokat osztályozta. Fejtegette okait, lefolyásmódját, gyó
gyítását. Felolvasása kapcsán érdekes eszmecsere keletkezett különösen 
a felett: eltávolitandók e az iskolából az ilyen gyermekek ? Az előadó 
abban a nézetben volt, hogy az ilyenek orvosi kezelésre szorulnak, az 
iskolai munka gátolja a betegség könnyebb nemeinek rendes körülmé
nyek között tü—12 napra terjedő lefolyását. Azonkívül ezek az izom- 
rángatódzások suggerálólag hatnak a gyermekekre s félő, hogy az egyik 
gyermekről a másikra is ráragad a chorea. -— A pædagogusok nagy része 
az eltávolítás ellen van. Velük szemben kíméletet, szeretetteljes bánás
módot ajánl. Mi magyarok abban a nézetben voltunk : ha az orvos azt 
mondja : a gyermek beteg, akkor az iskolából rövidebb vagy hosszabb 
időre elküldendő. Ha a gyermek nagyobb fokú izomrángatódzásban 
szenved, s ilyen gyermek több is van, az ilyenek számára külön nevelő- 
intézet felállítása szükséges.

E napon kellett volna letárgyalnunk az egyesület alapszabályait, 
de mivel az idő már éjfél felé járt, tárgyalását másnapra halasztottuk.

Másnap Dr. Binswanger jénai egyetemi tanár s udvari tanácsos
nak kellett volna a gyermeki hysteridról előadást tartani, de mivel hiva
talos kötelességei a fejedelmi udvarhoz szólították, felolvasása, a leg
nagyobb sajnálatunkra elmaradt.

De Vries KI. enschedei (Holland) igazgató értekezett « gyermekek 
mozgási- és foglalkozási ösztönéről s ennek az oktatásnál való figyelembe 
vételéről. De Vries értekezése a német, tanítókat már azért is érdekelte, 
mert a német tanítóknak Kölnben tartott nagygyűlése a kézimunkának 
vagy mint mi magyarok mondanék a házi iparnak a fiú iskolák tanter
vébe való felvételét elvetette. Kimondotta, hogy a házi ipar olyan lim
lom, a mely a népiskolát magas czéljai eléréséiben csak akadályozza. 
A «Zeitschrift für Philosophie und Pädagogik»-*' a német tanítók e me
rev álláspontját nem helyesli, de a házi iparnak a tanítóképző intéze
tekbe való bevitelét a tanítóképzés érdekében károsnak tartja. A tanító 
maradjon tanító. A munkát tanítsák olyanok, a kik hozzá értenek, nem 
pedig csak konyítanak.

A német tanítóságnak e határozata s egy előkelő pædagogiai folyó
iratnak a nézete bennünket magya okát is érdekel, már csak azért is, 
mert a házi iparnak vagy akár slöjdnek a népiskolában és a tanítókép
zőkben való tanítására vonatkozólag nálunk is megoszlanak a nézetek.

De Vries értekezése a már említett «Beitrüge zur Kinderforschung» 
ez. gyűjteményben jelenik meg. Szerző szives volt kéziratát nekem hasz
nálatra átengedni s így abhan a kellemes helyzetben vagyok, hogy érte
kezésének gondolatmenetét egyenesen a kéziratból készíthetem el s talán

* Szerk : Flügel és Bein. Kiadja Hermann Beyer et Söhne. Langen
salza. Előfizetési ára egy évre 6 márka.
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hamarább értesíthetem a magyar tanítóságot, mintsem a munka meg
jelennék.

Az anyák — így kezdi de Vries néhány bevezető és bocsánatot, 
elnézést kérő sor után értekezését, — nem győznek eléggé panaszkodni: 
milyen csintalanok, milyen rosszak azok a gyermekek ! A három éves 
emberke lerántja az asztalról az abroszt, csak azért, hogy a rajta levő 
csillogó dobozt kezébe vehesse. A leányka kiszedi anyja kötéséből egy
másután a kötőtűket, felfejti a kötést, összekúszálja a pamutot. Az öt 
éves fiúcska beereszti a tyúkokat a kertbe. Oda szórja nekik az eleséget 
s gyönyörködik benne, hogyan kaparászszák szét a csibék a mama nagy 
gonddal elkészített veteményágyait. Az ilyen és ehhez hasonló száz meg 
ezerféle mérgelődésnek csak egyetlen oka van : a gyermek foglalkozást 
keres. Ez ellen a szülői háznak csak egyetlen orvossága lehet : adjon 
módot és alkalmat a gyermeknek arra, hogy foglalkozzék, hadd gyako
rolja erejét, ez csak előnyére válik fejlődésének. A gyermek maradjon 
gyermek s minden körülmények között cselekedjék úgy, mint a gyer
mekek szoktak. A gondos szülőnek, ki gyermekeinek megfelelő foglal
kozást tud adni : nagy ritkán, vagy talán soha sem kell mérgelődnie a 
gyermekekkel !

Hat éves korában a gyermek iskolába kerül. A szegény kis terem
tésnek, a kinek eleme eddig az izgés-mozgás, sürgés-forgás volt, tanító 
uram egyre azt mondogatja : «csendesen ülj ! # «figyelj!» «kezet az asz
talra!» «ne mozogj!». Hol van itt az átmenet az eddigi boldog, gond
talan családi életről az iskolai életre ? Azután csodálkozunk rajta, hogy 
az a gyermek, ki otthon folyton sürgött-forgott egy két órai ülés után 
annyira kifárad. A baj ott van, hogy nem veszszük figyelembe a gyermek 
természetét s fogalalkozási ösztönét nem értékesítjük az oktatás és ne
velésügy hasznára. A modern pædagogia követelménye, hogy a gyermek 
úgynevezett «rossz sajátságait» nem elfojtanunk kell, hanem jó irányba 
kell vezetnünk. Az elfojtott parázs újra feléledhet s elemi csapássá vál- 
hatik, míg a tűznek helyesen felhasznált melege gépeket hajt, népeket 
s nemzeteket boldogít! Adjatok hát megfelelő foglalkozást a gyermek
nek. Többet s jobban tanul s nem fárad ki annyira, mint a lelket meg
ölő tétlenségben.

Az elemi oktatás alsó fokán ne annyira azt vizsgálja a tanító : mit 
mondok holnap tanítványaimnak, mint inkább azt : mivel foglalkoz
tatom őket. A gyermek cselekedete legyen a tanításnak alapja, kiin
dulási pontja.

Félre ne értessem ! Nom akarok én az iskolából sem asztalos, sem 
könyvkötő műhelyt csinálni. De igen is foglalkoztatni akarom tanítvá
nyaimat, hogy az öntevékenységet megszokják, látásuk élesedjék, szem
léletük sok oldalú légyen, kezük ügyesedjék. Az első tehát az, hogy



rászoktassuk a tanítványokat a tárgyak észrevételére, ismertető jegyeik
meg к ülönböztctéscrc.

A methodika szabályai azt kívánják, hogy már az alsó osztályban 
olyanból induljunk ki, a mi a gyermek előtt ismeretes. Helyes. Kezdjük 
mindjárt a, szemléltető oktatásnál! Rendes dolog, hogy a tanító felmu
tatja a tárgyat, vagy ennek a képét. A tanító kérdez, elbeszél s a gyer
mekek felelnek в úgy látszik, mintha figyolnéuek. De nini ! Egy legyeoske 
repül el a gyermek szeme előtt. A gyermek utánna néz. Lankadozó 
figyelme félbeszakítására elgendő a legyecske repülése. Ennek a gyer
meknek a fejfordítása elvonja a tárgyról a második, harmadik gyermek 
figyelmét s egyre szaporodik a fej forgatók, a figyelmet félbeszakítok 
száma. A tanítók gyakran tapasztalhatják : milyen kicsi dolog elegendő 
a figyelem félbeszakítására !

Mennyivel nagyobb volna az érdeklődés, ha ezek a gyermekek 
nemcsak a fülüket meg a szemüket, de a kezüket is igénybe vehetnék ! 
Megtapintanák, újjaikkal körüljárnák az alakokat s mikor a főbb alakokról 
van szó, agyagból maguk is csinálnának ilyent ! Persze ezek az alakok 
kezdetben nagyon tökéletlenek. Ez azonban nemcsak azt bizonyítja, 
hogy kezük még járatlan a munkában s egyesítésre szorul, de azt is, 
hogy a tárgyakat nem látják úgy, a mint látniok kellene. Éppen a látási 
s hallási képek támogatására, kielégítésére kell szolgálni a tapintás érzé
kének. Éppen azért azt kívánja de Vries, hogy a tárgyak alakja legyen 
kezdetben a tanítás kiinduló pontja. Ha a gyermekek látása éppen a 
tapintási érzék igénybe vétele mellett eléggé iigyesedik. majd jobban 
észreveszik, el is különítik egyes érzeteiket.

Mennyire nem elégséges a szó, a hallás, a képek bevésésére, azt 
naponként tapasztalhatjuk azokban az iskolákban, a hol a tanító beszél s 
egyre csak a fülnek! Ha pl. a gyermekeknek azt mondja: a liter éppen 
egy köbdeciméter. A gyermekek elhiszik, de csakhamar el is — feledik. 
Mennyivel alaposabb az ismeret ott, a hol a tanító azt mondja a gyer
meknek : töltsd tele a köbdecimétert vízzel ! Öntsd át a literbe. A gyer
mek most már látja is, de meg a saját tapasztalásából tudja : a köbdeci- 
méter vízzel a liter éppen tele lesz. A gyermek maga foglalkozott. Fog
lalkozásának emléke tovább is megmarad lelkében. Csakis ilyen úton 
vezethetem rá tanítványaimat a reáfismeretekre.

A felsőbb osztálybeli gyermekeket kivezetem a folyó két partját 
összekötő hídhoz. Apróra-cseprőre megvizsgáljuk a hid egyes részeit. 
Meglépjük : mennyire van az egyik oszlop a másiktól, megvizsgáljuk : 
milyen arányban van a hid egyik része a másikhoz. Világos képet igye
kezünk szerezni az egyes részekről. Miért ? Mert délután majd azt mon
dom : csináljátok meg azt a hidat, a mit délelőtt megnéztünk, — agyag
ból. A gyermek munkája majd megmutatja: melyik gyermek szerzett a
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szemlélet alapján helyes képzetet, s melyik nem. így szoknak rá éppen 
a munka révén a figyelmes szemléletre. Tehát nem a házi iparnak, nem 
a slöjd-nek sportszerű űzéséről, hanem a kezet ügycsitö s az oktatás 
szolgálatában álló foglalkoztatásról van itt szó. Oly foglalkozásról, mely 
a szemet élesíti, az önbizalmat felébreszti s a müizlést nemesbíti.

Ennek a munkának több fokozata van s mindenütt csatlakozik az 
iskola tananyagához. Kezdetben az agyagból építőköveket csinálnak s 
ezeket házak, templomok utánzására használják fel. Ezeken tanulják a 
számolást. Később elkészítik természetes nagyságban a köb- és súlymér
tékeket. A gyakrabban előforduló méréstani testeket stb. stb.

Nemcsak az iskolában, hanem azonkívül is foglalkoztatják a gyer
mekeket. A játszótéren van pl. egy három méter magas pózna. Ennek 
az árnyékát a gyermekek nap-nap után ugyanabban az órában meg
mérik. Márczius 21-én már kora reggel kimennek a közeli magaslatra, 
hogy a nap felkeltét lássák, az égtájakat meghatározzák. így folyik a 
munka nap-nap után minden tantárgynál s így élesítik a hollandus 
gyermekek érzékeiket s szereznek nem a könyvekből, hanem a természet
ből és az életből reálismereteket.

De Vries fejtegetéseinek érdekes kiegészítő része volt annak a 
gyűjteménynek bemutatása, a melyet Lehmensick, a jénai pæd. univ. 
8eminarium gyakorló iskolájának tanítója Hollandiából tanulmányútja 
alkalmával magával hozott. Ezek közül felemlítem a következőket :

A holland gyermekek kezében van egy betűszekrény. A tanító be
letesz ebbe egy szót. A gyermekek a szekrényből kiveszik a betűket s a 
szó megfelelő betűire rakják.

A rajzoltatás két irányban halad, a) A tanító elbeszél egy kis tör
ténetet. A gyermekek ezt tehetségükhöz képest a főbb vonalakban leraj
zolják. Később a történet vázlatát a megfelelő képek alá írják. A felsőbb 
osztályokban pedig az írásbeli dolgozatok szövege között fényképeket 
alkalmaznak, b) A méréstani alakokat papírból összehajtják, a füzet 
egyik lapjára felragasztják s a másikon szabadkézzel előbb ugyanakkora, 
később kisebbített vagy nagyobbított alakban lerajzolják. A papír össze
hajtásánál ügyelnek arra, hogy az egyes idomok átlói láthatók legyenek. 
Ha pl. egy téglalapot akkar a tanító rajzoltatni, akkor levélboríték- 
szerűen hajtják össze a papirost, s úgy ragasztják be a füzetbe, hogy a 
boríték hátulsó részét lássa és rajzolja le a gyermek.

A színérzék fejlesztésére is füzeteket használnak. A tanító színes 
papírból kivág valamely méréstani idomot. A gyermekek ezt füzeteikbe 
beragasztják és a különböző színű papírból tetszés szerinti alakot készí
tenek s diszítésül ráragasztják a füzetben levő színes papírra.

De Vries felolvasása, az ennek alapján keletkezett megbeszélés és 
a holland kartásakkal folytatott magánbeszélgetéseim engemet arról
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győztek meg, hogy a holland gyermeknek az iskolában való elfoglaltsága, 
a munkának az oktatás és nevelés érdekében való felhasználása nem
csak érdekes, de tanulságos is. A magyar oktatásügy érdekében hasz
nosnak tartanám, ha közoktatásügyi kormányunk a holland köz- 
oktatásügy tanulmányozására valakit az iskolai év folyamán oda 
kiküldene.

A gyermekpsychologusok egyesületének végleges megalakulásából 
ez alkalommal sem lett semmi. A párizsi világkiállítás és az ott tartott 
kongresszusok miatt ugyanis erre a gyűlésre a gyermekpsychologiának 
és pathologiának igen sok híve nem jelenhetett meg. Trüpcr igazgatót s 
Hein egyetemi tanárt és az előkészítő bizottságot megbizták az ügyek 
vezetésével s a tagok gyűjtésével.

Az egyesület alapszabályainak vázlata a következő.
Az egyesület czélja, hogy azoknál, a kikre az ifjúság testi és szel

lemi javának előmozdítása van bízva, a gyermekek iránt nagyobb érdek
lődést keltsen, a gyermek megfigyelésére rávezessen, az ápolás, oktatás 
és nevelés módját tudományos alapra fektesse és tökéletesítse.

Tagja lehet mindenki, a kinek az ifjúság üdve szivén fekszik.
Az igazgatóság öt tagból áll. Megválasztja elnökét s maga között 

felosztja a teendőket.
A választmány az igazgatóságon kívül még 10, az igazgatóság 

által kiválasztott tagból áll. A kiválasztásnál a közgyűlés és a nagyobb 
helyi egyesületek kívánalmai lehetőleg figyelembe veendők.

Az egyesület közgyűléseit egyelőre Jénában évenként, közvetlenül 
a szünidei tanfolyam megkezdése előtt tartja. A közgyűlés ideje, tárgy- 
sorozata az egyesület lapjában tétetik közzé.

A közgyűlés alkalmával tartandó előadások, indítványok stb. 
június 15 ig az egyesület jegyzőjénél bejelentendők.

15 tag indítványára választmányi-, 50 tag követelésére rendkívüli 
közgyűlés tartandó.

Az egyesületi év augusztus 1 -én kezdődik s a következő év július 
31-én végződik.

Az alapszabályokat a közgyűlés változtathatja meg, a megváltoz
tatásra a jelenlevők Vs ának szavazata szükséges.

A helyi egyesületek testületileg léphetnek be.
Minden tagnak van szavazati joga. A helyi egyesületeknek annyi 

szavazatuk van, a hány tag után fizetik a tagsági dijat.
A rendes tagok tagsági díja évi 4 márka, a rendkívülieké 50 pfen

nig. Ezek az évi közgyűlésen megjelenhetnek, amazok az egyesület folyó
iratát s az egyesület egyéb közleményeit ingyen kapják.

Önkéntes adományokat az egyesület szívesen fogad s czéljainak 
megvalósítására fordítja.
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Az egyesület munka köre :
1. A gyermekismeret különböző ágaiból felolvasások, előadások 

rendozése.
2. A közgyűlésen a gyermekpsyehologiai értekezések, megjelent 

gyermekpsychologiai munkák stb. felolvasása, ismertetése, bírálata.
3. Az egyesület folyóiratának s más hasonló ezélú iratoknak gyá- 

molítása, terjesztése.
4. Az ifjúság üdvére irányuló minden törekvés támogatása.
A tagságra való jelentkezések Trüper J. nevelőintézeti tulajdonos 

és igazgatóhoz (Jéna Sophienhöhe) intézendők.
A gyűlés végeztével, d. u. 2 óra után a gyermekpsychologiának és 

pathologiának néhány barátja (köztük öt magyar) a «Deutsches Haus» 
vendéglőben gyülekezett össze s itt folytattuk a tanácskozásokat. A ma
gyarok egy része, különösen én, azt szerettem volna, ha az egyesület 
nemzetközi lett volna. A jénaiak vonakodtak a nemzetköziségtől, félnek 
az amerikanismustól, a felületes kapkodástól. Miután Nagy László és 
én is kifejtettük, hogy a nemzetköziséget csak úgy értjük, hogy vala
mint Amerika és Anglia gyermekpsychologusai egyesületeket alakítottak, 
ép úgy szükségesnek tartjuk, hogy az európai kontinensen egyesüljenek 
a gyermekpsychologia barátai; Jéna, mint erre kiválóan alkalmas hely 
legyen a központ ; innen induljanak ki azok az irányelvek, a mely szem
pontból a fgyermekeket megfigyeljük ; az egyes országokban végzendő 
megfigyelésekből megismerjük az illető nemzet gyermekeit ; az adatok
nak egymással való összehasonlítása rávezet bennünket a közön és a 
nemzeti vonásokra ; a közös vonásokban megtalálhatjuk az általános, — 
a különös vonásokban pedig a nemzeti nevelés alapjait ; mondom a mikor 
az internatiomdis fogalomnak ilyen értelmezését adtuk, maga az egye
sület lelke Trüper is hajlandó volt álláspontunkat elfogadni; de e mel
lett szükségesnek tartotta, hogy az egyes országok tanügybarátai minél 
számosabban lépjenek be az egyesületbe s a maguk körében alakítsák 
meg a fiókcgyesületet.

Ebéd után néhány an Trüper vendégszerető házába mentünk s ott 
folytattuk a beszélgetést s csak akkor fejeztük be, midőn a gyermek
psychologiai és pathologiai cursus záró-értekezletének végén, augusztus 
13-án egymástól búcsút vettünk.

(Csurgó.) P ethes J ános.
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A midőn egy évvel ezelőtt angliai tanulmányutamra készültem, 
magyar, német és angol könyvekből és lexikonokból, útleírásokból meg 
etnográfiái munkákból iparkodtam az angol nemzetet és országot meg
ismerni : lépten-nyomon olyan adatokra és jellemzésekre akadtam, a 
melyeket az illető szerzők túlzásainak tartottam. Mióta azonban saját 
személyes élményeimmel és megfigyeléseimmel bővültek ez informa- 
ezióim, azóta sokszor kellett magamban bocsánatot kérnem azoktól az 
Íróktól, a kiknek jellemzéseit annak idején a látszólagos különösségek és 
szertelenségek alapján kétségbe vontam.

Most már nagyon sokszor én is elbizakodottságnak és pöffeszkedés- 
nek találtam azt az öntudatot, a mely más nemzetek lenézésében és 
ócsárlásában is nem egyszer megnyilatkozik. Egészen müveit, világlátott 
emberek hozzájuk nem méltó kicsinyléssel nyilatkoztak előttem nagy és 
poliglott társaságban a kontinens katonai- és iskolakötelezettségéről, fity
málták gazdagságunkat, mondván, hogy a szárazföldön egy-egy közép- 
módú emberre 1000 szegény esik ; törvényeinket, intézményeinket, 
szokásainkat, egész műveltségűnket, tudományunkat, művészeteinket, 
mérhetetlen önérzettel kritizálják, legtöbbnyire félreértve, vagy egy
oldalúan Ítélve meg azt.

Köztudatként él e nemzetben, hogy csak Angliában tudnak öltöz
ködni, csak ott tudják, mi a tisztaság, más nemzetnek ott kellene meg
tanulnia az illendőséget ; úszni, evezni, vívni, lovagolni, biciklizni, lab
dázni, sőt még enni is csak az angolok tudnak igazán ; az angol nyelv 
szépsége, a művészek és tudósok genieje, az orvosok és mechanikusok 
ügyessége fölötte áll — szerintük minden összehasonlításnak ; csak 
az angol nép szabad, csak az jótékony, csak az barátja a civilizációnak 
stb. stb. És ezek mind nem a fiatal, éretlen diákok kérkedései, hanem 
meglett emberek érvekkel támogatott komoly állításai.

Ezek az állítások meggyőződéssé érlelték bennem azt, hogy a 
La-Manche csatorna két egészen különböző emberi társadalmat választ 
el egymástól. Merőben idegen egymástól az európai kontinens és az angol 
szigetvilág. Angliának mezőgazdasága, ipari élete, kereskedelme, tudo
mánya, művészete, állami, községi és társadalmi intézményei, az emberek 
szokásai, gondolatviláguk, világnézeteik nagyon sokszor homlokegyenest 
ellenkeznek a kontinensen uralkodó állapotokkal.

Ez alkalommal csak az angol, különösen pedig az oxfordi és cam- 
bridgei egyetemi nevelésről óhajtanék egyet-mást elmondani, a mely 
nevelés szintén élesen különbözik a kontinens egyetemi életétől.
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Körülbelül 30 évvel ezelőtt a müncheni egyetem akkori rektora, 
Ignatz von Döllinger, ilyenformán kezdette rektori székfoglalóját: «Német
ország volt az az állam, mely a nagy kulturnépek között legutoljára tette 
magáévá az egyetemek intézményét és ma ő az egyetemek classicus 
országa s ez intézmény méreteit olyan dimensiókra, oly tudományos 
tökélyre emelte s oly derekasan kiképezte, hogy ebben majdnem minden 
nemzetet felülmúl, sőt majdnem egyedüli birtokosa a tulajdonképeni 
egyetemeknek.»

Nagyon sok önérzettel elmondott szavak ezek, de az angol egye
temek még ma sem czáfolliatnák meg e régi kritikát. A német professor, 
a német tudós, a német egyetemi berendezés és szervezet kiállja az ösz- 
szehasonlitást a világ bármelyik nemzetével és országával is, az angolt 
azonban messze felülmúlja.

Az egész angol, de kiváltképen az oxfordi és cambridgei egyetemi 
életet, a túlhajtott testi nevelés mellett a collegiumi és a tutori rendszer 
jellemzi. S ez a rendszer merő ellentéte a kontinens rendszerének, a 
mely az egyetemi polgárnál annyi önállóságot, érettséget és Ítélőképes
séget feltételez, hogy gyámkodás nélkül is képes el- és berendezni 
egyetemi életét és tanulmányait. Oxfordban és Cambridgeben azonban 
a diák, a ki 2—3 évig köteles collegiumban lakni, jelentkezésénél csak azt 
mondja meg, mire készül, milyen szaktárgyat választ. Hogy kit és hány 
órában hallgat, azt a tutor határozza meg. Minden egyes diáknak meg 
van a maga tutora. Ezzel tanul, ennek szolgáltat hetenkint 1 -2 írásbeli 
dolgozatot vágj' a hallott előadásokról, vagy a szerinte meghatározandó, 
de a diák szakmájába vágó tárgyról. Ezeknek a dolgozatoknak az alapján 
Ítélik meg a diákot, állítanak ki nekik nem nagy fontosságú bizonyít
ványt s a szóbeli vizsgálat a ritkaságok közé tartozik. Az esztendő 
három trimesterre (term) van felosztva s ezek mindegyike 8—8 hétig 
tart. Ez idő alatt 12—24 leczkét ad egy-egy tanár.

A tanulók száma 2000—3000 között váltakozik s ezek majdnem 
mind collegiumokban laknak. A collegiumoknak egy főnöke és több, 
ennek alárendelt tanára van. Minden collegiumban csak egy tanterem — 
a mely csudálatosképen egyszersmind ebédlőül is szolgál, — mert a 
diákok úgy vannak beosztva, hogy ugyanabban a collegiumban laknak, 
a melyben csekély számú óráikat hallgatják. Nem is volna lehetséges a 
mi értelmünkben 20—25 órát hallgatni, mert a collegiumok habár 
nem is messze, de mégis annyira vannak egymástól, hogy öt perez alatt 
a leggyorsabb rohanással is alig lehet eljutni egyiktől a másikig. Angliá
ban t. i. nincs 10—15 perczes szünet. Eövid és szigorúan megtartott öt 
perez után következik a másik óra. Minden órában nagyon változik a 
hallgatóság, mert Oxfordban és Cambridgeben a diákok heti négy óráva- 
kezdik és 12-vel végzik a hallgatást. Nincs, nem volt és nem is lesz rá



eset, liogy ennél többet hallgassanak. A tanárok egyszerűen nem engednék 
meg, mert szellemileg talán magasabbra jutnának, de gyenge ifjakat 
nevelnének Albionnak. a mely végre elcsenevészesedésre vezethetne. 
S annyi bizonyos, hogy az angol diák és férfi bámulatosan edzett. Angliá
ban nem igen van téli kabát, a szobák állandóan hűvösek, mert a kan
dallók nem adnak elég meleget. Sehol nincs 13 foknál melegebb. A tan
termek is hidegek, állandó légvonat van bennük, mert köröskörül min
dig nyitva vannak az ablakok. Az angolnak nem árt a huzat. Csekély
nek, talán nevetségesnek, de annál jellemzőbbnek tűnhetik fel a követ
kező kis megfigyelés, a melyet egy szeles, zivataros, téli reggelen tettem. 
Nyitva voltak az ablakok a tanteremben s a szól lengette és lefújta a 
papírokat az asztalokról. A világ minden nemzetének a fia hasonló eset
ben becsukta volna az ablakokat, legalább az egyik oldalon, s az ánglius 
tintatartókat ás nehezékeket rakott a papírokra, írt és hallgatott tovább.

Anglia egész nevelési rendszerében semmi kötelezőt nem ismer : 
azonban a sport az egyetemi ifjúságra nézve kötelező, úgy, hogy kiki 
tartozik egv sportnemet választani s arra tanítják őket. Űzheti a többit 
is és mennél többet űz, annál jobb, de egyet a mester által meghatározott 
időben gyakorolnia kell. Az egyetemi, illetve collegiumi ifjuságnál a 
sporton kívül az étkezésre óriási gondot fordítanak. A reggelit a szobá
jukban külön-külön szolgálják fel nekik s minden reggel igen gazdag ét
lap áll rendelkezésükre ; választhatnak thea, kávé és csokoládé között, 
a mihez mindig kapnak sonkát, tojást, vajat, halakat, kolbászokat, 
gyümölcsizeket és édességeket. Többször voltam meghíva ilyen egész 
közönséges, mindennapi diákreggelire s bátran állíthatom, hogy nálunk 
a legvagyonosabb urak nem élnek jobban. Az angol diákot egészségi 
szempontból szoktatják a gazdag reggelihez, mert a test éjszaka feldol
gozta az este magához vett táplálékot s különben is szellemi foglalko
zásnak néznek eléje s erre erőt kell gyűjteni. A második reggeli (lunch) 
már egyszerűbb és ennél csak arról gondoskodnak, hogy a test ne egy- 
oldalulag tápláltassék, ezért egy hús ételt és egy puddingot adnak ren
desen I -2 óra között. Ez azért is kevesebb, mint a reggeli, mort a lunch 
után következik a testgyakorlat. Ezután egyszerre nagyon megváltozik 
az utcza képe. Az egész egyetemi ifjúság seregestül tódul a sport külön
böző nemeihez. Az utcza hemzseg a félig öltözött alakoktól, mert a tér
den jóval felül végződik a flauell nadrág s jóval alul a rövid harisnya s 
az ujjatlan, nyakatlan ing csak hiányosan egészíti ki ezt az öltözetet.

Délután 2—5 között gyakorolják és készítik magukat elő a minden 
trimester végén tartandó különböző versenyekre s erről nem hiányoz- 
hatik a diák ; a tudományok tanuságtételével : a vizsgálatokkal ellenben 
senki sem törődik, logkevésbbó maga a diák. Leírás után nem lehet azt 
az életet elképzelni, a mely Oxfordban és Cambridgeben az ember elé
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tárul a folyón. Az egész folyó mentén az egyes collegiumok színeivel és 
«zimerével díszített hajó alakú pavillonok állanak a vizen. Ezek mind
egyikében hallatlan fénynyel berendezett olvasó és nyugvótermek, meg 
öltözőszobák vannak. Az evezés után módjában áll a felhevült és fáradt 
diáknak magát itt pihenni ki, olvasni, levelezéseit elvégezni, vagy, ha 
tetszik, mindjárt ott átöltözni. Ezt az átöltözést azonban mindenkor 
fürdésnek kell megelőznie. Ha haza akar menni a diák, szaladnia kell, 
nehogy meghűljön. S az igazán szép látvány, mikor négyesével gyönyörűen 
begyakorolt lépésekkel futnak haza. Otthon megfürödnek, átöltöznek s 
a szobájukba kapják a theát. Csak este ebédelnek közösen, még pedig 
estélyi öltözékben, frakkot húznak és fehér nyakkendőt kötnek. Magától 
értetődik, hogy az ebéd hasonlóképen megfelel a reggeli gazdagságának. 
Az úszáson, evezésen, víváson kivid, mint tudva van, a tennis és a labda
rúgás (football) van legjobban elterjedve. A szertornázás és a rend- 
gyakorlatok aránylag alárendelt szerepet játszanak. A testgyakorlatok 
számára szolgálnak a collegiumi kertek és az University park. Minden 
egyes collegium felségesen ápolt, lombos, árnyas udvar közepén áll s az 
épületek a legszebb és legkülönösebb fajtájú repkényekkel vannak be
futtatva, a mi a szemre, kedélyre igen jótékonyan hat. Minden colle- 
giumnak 3—15 acres között váltakozó paradicsomi kertje van s mind
ezeken kívül egy 25 acres területű University park szolgál versenytérül 
az ifjúságnak. Az egész park köröskörül fákkal, cserjékkel vau beültetve, 
padokkal ellátva, hol a közönség sétálhat és nézheti a versenyeket. 
Középen van az a gyepes terület, melynek üdesége és puhasága veteked- 
hetik a legpuhább bársonynyal vagy szőnyeggel. Ennek a térnek is 
naponkint igen érdekesen változik a kinézése, hat kertész gondoskodik 
a rendben tartásáról. Ezek naponkint megkapják a rendeletet, hogy 
mekkora területen, melyik collegium és milyen versenyt tart. Kora reg
gel aztán megindul ebben az értelemben a munka. A kertészlegények 
kimérik az egyes versenyekhez szükséges területeket s erre a czélra 
alkalmazott kis talicskát tolnak körül, melynek kerekét egy apparátus 
állandóan fehér festékkel nedvesíti. Ezzel körül rajzolják a versenyzők 
területét. Külső kordonul póznákon az illető collegiumok szineit viselő 
zászlókat vernek le s ott állhat a nézőközönség. Gyönyörű látvány már 
maga az elrendezés. Es a soha sem hiányzó közönség, a mint a lobogókat 
látja, mindjárt tudja, melyik collegiumok küzdenek egymással. A mint 
vége van a versenynek, rögtön rohannak a munkások, gereblyéznek, 
hengereznek, gyepszinnel látják el és tömik be a támadt gödröket s más
nap reggel már felfrissülve és hibátlanul várja a gyep a versenyzőket. 
Őszinte meggyőződéssel mondom, mert napról-napra láttam és tudom, 
hogy erre a gyepre és a küzdelmekre nagyobb gondot fordítanak, mint 
a tanulásra és a vizsgálatokra. Egy-egy győztes diák hires ember egész



Angliában és nem egy nagy férfiúra épen valamely nevezetes versenyben 
kivívott győzedelme irányozta a közfigyelmet, megalapítván ezzel egész 
életének előmenetelét.

Különösen nagy odaadással készülnek Oxfordban és Cambridge- 
ben a minden tavaszszal küzdendő versenyekre. Hihetetlen e két ősi 
egyetemi városnak (a sport terén) szakadatlan versengése. Mindkettő 
magasztos tradicziók nemesítő légkörében él s a világért sem mondana 
le a küzdelemről. Rendes és közvetlen mérkőzésre csupán a testgyakor
latok terén van alkalmuk s azért ilyenkorra készítik ki minden képessé
geiket. 2- 3 héttel a verseny előtt valósággal dédelgetik a versenyzőket. 
Igv például csak lmst és tojásfölét — mint a mi erősít - esznek, a tész
tát, — a mely hizlal és nem ad erőt — theát megvonják tőlük, füvösztik, 
massirozzák őket és szinte eltiltják a szellemi munkától. Erre a tilalomra 
pedig nem is igen van szükség, mert a tanulók nem nagyon erőltetik 
meg magukat ebben az értelemben. A sport őrült tulságba viteléből szár
mazott súlyos, gyakran egész életre szóló betegségekről, megnyomorodá- 
sokról és halálesetekről beszél az oxfordi és cambridgei egyetemi krónika, 
de szellemi tulerőltetésre még nem igen volt eset.

Sajátságosnak tetszhetik a tisztelt olvasó előtt, hogy angol egye
temi életről szóló czikbem nem lett egyéb, mint csevegés a sportról. Az 
angol egyotemi életnek azonban ez a fő jellemvonása. Hogy a tudomány 
mennyire másodrendű szerepet játszik az oxfordi és cambridgei egye
temen, méltóztassék megítélni abból, hogy például Oxfordban a téli 
trimester elején hirdetve volt «Liederdichter des XH. und XIII. Jahr
hunderts» czimü német irodalmi előadás, a melyet nem lehetett meg
tartani, mert a 2000 hallgató közül senki sem jelentkezett reá. Egy 
másik tanár Schiller «Jungfrau von Orleans»-ját volt tárgyalandó в arra 
ketten voltak kiváncsiak. Az angol ifjúság szine-java nem érdeklődött, 
nem törődött a német irodalommal ! Cambridge jó mathematikusokat 
nevel s évenkint igen nagy egyetemi dijakkal jutalmazott pályázatokat 
hirdet mathematikai tételek megoldására. A legutóbbi, 10 font sterling
gel jutalmazandó pályázatra egyetlen egy pályázat sem érkezett be ! 
2000 cambridgei egyetemi hallgató között egy sem akadt, a ki a szel
lemi mérkőzés terén aratandó dicsőségért csak a kis ujját is megmozdí
totta volna !

A végtelenig folytathatnám e természetű megfigyeléseimet és 
tapasztalataimat, de a tisztelt olvasó e kevés példából is megítélheti, vál
jon igazam volt-e, helyesen itéltem-e, mikor az oxfordi és cambridgei 
egyetemi élet jellemzésénél a sportnak adtain az első helyet ?

Zigány J olán.

EGY-KÉT SZÓ AZ ANGOL EGYETEMI ÉLETRŐL. 1-9 5
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D r. P a u e r  Im r e  : A  lé le k ta n  a la p ta n a i. Negyedik átdolgozott és 
bővített kiadás. 1900, Franklin, 202 1. Ára 2'60 Kor.*

Könyvének első fejezetében Pauer tömör, de szabatos és 
világos vonásokban meghatározza azon psychologia fogalmát, fel
adatát, forrását és módszerét, melyet előadni akar. E psychologia 
teljesen elüt az úgynevezett transcendentalis, régi psychologiától, 
mely a lelki jelenségeket többé-kevésbbé speculativ ütőn igyekezett 
kikutatni. Pauer psychologiája kerül minden metaphysikai színe
zetet és a természettudományi gondolkodásmód hatja át. Az induc- 
tiv módszer megfigyeléseivel és kísérletezéseivel kizárólag a tapasz
talásra támaszkodik. Pauer psychologiája kísérleti lélektan vagy 
mivel kezet fog a testvér-tudományokkal, különösen a physiologiá- 
val — physiologiai lélektan, mely fölhasználja ugyan e rokon 
tudomány adatait és módszereit, de a nélkül, hogy önállóságát 
elvesztené és a pliysiologiába olvadna föl.

A psyehologia fogalmának ilyen körvonalozása után Pauer 
a második, «a lelki életről általában» szóló fejezetében feleletet 
ad azon kérdésre, hogy mit kell érteni lelki tünemények alatt. 
Pauer negative határozza meg e tünemények jellegét, a mennyiben 
lelki élet alatt mindazon tünemények összeségét érti, melyeket kelet
kezésük- és kifejlődésökben, a testi élet szerveiből és tényezőiből 
a tudománynak legalább mai álláspontján, megfejteni nem képes. 
E negativ meghatározást talán jobban kiegészítené azon, az újabb 
psychologusoktól széliében használt positiv meghatározása a lelki 
jelenségnek, mely szerint ennek ismertető jele, kritériuma az, 
hogy tudatos. Erről ismerjük meg és ez biztos diagnosisa a psychikai 
tüneménynek. Psychikai és tudatos, — azonos fogalmak. Mindaz, 
miről tudatunk van és csakis ez psychikai.

Pauer a modern physiologiai psychologia álláspontját fogad
ván el, természetes, hogy e lelki jelenségeket a testi jelenségekhez 
kapcsolja. Álláspontja szerint a lelki élet a legszorosabb kapcsolat
ban van a testi élettel és a lelki élet kifejlődése minden izében

* Az első közleményben a 424. lap szövegének végéről a «között»- 
szó kimaradt. S z e r k .
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hozzá van kötve a testi jelenségeknek és pedig az agyidegrendszer
nek fejlettségi fokához. Pauer ezen álláspontja teljesen megfelel a 
phvsiologia kétségbe nem vonható eredményeinek, melyek szerint 
a lelki jelenségek az idegélet tüneményeihez kötvék. A physiologiai 
psychologiának ez alaptörvényét, az egységes emberi természetnek 
ezen alaptényét egyetlen modern tudós sem mellőzheti. Igaz 
ugyan, hogy vannak psychikai jelenségek, melyek részére materiális, 
parallel jelenségeket a központi agyidegrendszerben még nem 
sikerült találni. így p. o. érzeteinknek a tér- és időbe való projec- 
tiója részére eddigelé elégséges psychophysiologiai értelmezést nem 
volt képes a tudományos kutatás fölállítani. Ezt a tényt, mely 
szerint érzeteinket általán ép úgy a térbe, mint az időbe projiciál- 
juk és itt be- és elrendezzük, nem tudjuk megfejteni és kénytele
nek vagyunk egyszerűen mint tényt acceptálni, elfogadni. Az is 
tény, hogy bár ismerjük p. o. az akaratos cselekedetek lefolyásának 
materiális oldalát, alapját, de eddigelé érthetetlen és még mindig 
magyarázatra szorul az a körülmény, hogy ellentétben a psychikai 
parallelismust nélkülöző reflexekkel és automatikus jellegű cselek
ményekkel, miért és milyen materiális alap és anyagváltozások 
folytán köszönt be egyszerre az akaratos cselekményeknél a tuda
tosság, ez a psychikai parallel folyamat, ezen egészen új valami. 
A psychikai parallelismus e föllépése — a tudomány óriási elő- 
haladottsága daczára — még mindig a világ legnagyobb csodája, 
es ezen kérdésre : milyen materiális processus jár karöltve ilyen 
lelki folyamattal, az agynak milyen változásai kapcsolvák össze 
vele? a tudomány még nem adott feleletet s teljesen hiányzik a 
válasz. Mindezen tagadhatatlan tények daczára, annyi kétségtele
nül bebizonyítva van, hogy a psychologiai tüneményeknek van 
egy bizonyos tömege, mely az anyagi, a testi jelenségektől nem 
függetlenül és vonatkozás nélkül játszódik le, hanem bizonyos 
materiális jelenségek és tünemények nyilvánvaló parallelismusa 
felel meg neki, vagyis rövidebben szólva, a psychikai jelenségek 
egész sorozatára nézve materiális parallel jelenségek állapíthatók 
meg akként, hogy ezen utóbbiak az előbbiek nélkül és viszont 
nem jöhetnek létre. Az agyphysiologia és agypathologia ezt két- 
ségbevonhatatlanul kiderítette. A physiologiai psychologia kizá
rólag csak azon psychikai jelenségekkel foglalkozik, melyeknek 
agyphysiologiai parallel jelenségek felelnek meg. Innen származik 
neve is. Mindazon psychikai processusokat, mikre nézve corre-

33Magyar Fivdagogia. IX . 8.
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spondáló agyphysiologiai jelenségek meg nem állapíthatók, iguo- 
rálja. Valamint a psychikai jelenségek az agyingerületekkel karöltve 
já rn a k , úgy halad parallel a physiologiai lélektan is az agyphysiolo- 
giával. A hol az utóbbi még nem szolgáltat elégséges ismeretet, 
ott a physiologiai psychologia a psychikai jelenségeket ideiglenesen 
pusztán mint ilyeneket kutathatja, de ekkor is folyton azon gon
dolat vezérli, hogy ezen lelki jelenségek számára is az agyjelen
ségek parallelismusának legalább lehetősége be fog bizonyíttatni.

A természettudományok exact gondolkodásmódjától áthatott 
tudós — milyen Pauer is — másként nem járhat el. Elfogadja 
azon kétségbevonhatatlan tényt és ebből indul ki, hogy bizonyos 
materiális agykéregjelenségek kölcsönhatásban vannak bizonyos 
psychikai jelenségekkel akként, hogy egyik a másik nélkül és 
viszont nem fordulnak elő. Ezen complicált kör, kölcsönhatás 
további megoldásával az empíriái psychologia nem foglalkozhatik. 
Minden ez irányban teendő kísérlettel elhagyná empirikus alapját. 
E helyig érve a tapasztalati, physiologiai psychologia munkáját 
kimeríti; minden további lépése a metaphysikai fejtegetések útvesz
tőjébe vezetne. A testi és lelki jelenségek összefüggését és kapcso
latát érintő problémának további feldolgozását — a mennyiben 
megoldásról egyáltalán szó lehet — valamely metapbysikára vagy 
ismeretelméletre bízza. Pauernek ezen álláspontja hozza magával, 
hogy a következő fejezetben, a testi és lelki élet közti kapcsolatot 
első sorban létesítő idegrendszerrel, különösen pedig az agyideg
rendszerrel, ennek alkatával és functiójával foglalkozik. Ide vonat
kozó és a legszükségesebb tudnivalókat tartalmazó tanai felölelik 
a legújabb kutatások eredményeit és az agyvelőnek, mint a lelki 
működések műhelyének jelentőségét és az agyidegrendszer egyes 
részeinek szerepét a psychikai életben egyetlen eddigi magyar 
psychologiában sem találjuk oly plastikusan kidomborítva és oly 
nyomatékosan kiemelve, mint Pauer e fejtegetéseiben.

Egy tételével azonban, mely azt állítja, hogy az összes agy
részek ugyanazon functióval bírnak, — nem érthetünk egyet és 
erre később bővebben visszatérünk.

Az idegalkatról, az egyéni természetről, az organisatió midé- 
kony hatásának eredményeiről szóló fejezetek mindazon tételek 
megvilágítására szolgálnak, melyek föltárják, hogy mily kölcsön
hatás van a testi és lelki állapotok között. Az idegalkat (tempera
mentum) különféleségeit Pauer az idegrendszer működésének és
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jelentőségének az újabb tudományos vizsgálatoktól föltárt alapos 
ismerete nyomán, az idegek természetéből és két különböző^ saját
ságuknak, az ingerek iránti fogékonyságuk és azokra való vissza
hatásuk különbözőségéből, vagyis ingerlékenységük és erejök foko
zatából magyarázza és egy nagy ingerlékenységgel és erős vissza
hatással biró idegalkatot (cholerikus), csekély ingerlékenységü és 
csekély visszaliatásu idegrendszert (phlegmatikus), nagy ingerlé
kenységgel és csekély visszahatással rendelkező sangvinikust és 
végre csekély ingerlékenységü és erős visszaliatásu melancholikust 
különböztet meg. Az egyéni természet alakulásának factorait, neve
zetesen a külső természetnek, az éghajlatnak, táplálkozásnak, a 
származásnak és öröklékenységnek, nemkülönben az életkorok
nak és a nemi különbségnek hatását a lelki tüneményekre a fel- 
világosító példák beillesztésével világítja meg. Az organisatio mulé- 
kony hatásának eredményei gyanánt az alvást, álmodást, ájult- 
ságot, a hypnosist és a lelki betegségeket sorolja föl, segélyül vevén 
mindenütt az újabb tudományos kutatásoknak ide vonatkozó vég
eredményeit és megállapodásait. Különösen érdekes és találó az 
alvás és álmodásról megirt czikk.

Egyes kitételek azonban, melyek az emésztésnek az alváskor 
történő mikénti lefolyásáról szólanak és melyeket alig néhány sor 
választ el egymástól, valószínűleg tolihiba folytán nincsenek egy
mással szabatosan összeegyeztetve és azért könnyen az ellenmon
dás látszatát kelthetik föl.

A lelki betegségek czimü részletben a szerző néhány vonás
ban, de kellő világításban bemutatja az újabb tudományos kuta
tásoknak azon álláspontját, mely szerint ezen, rosszul lelki beteg
ségeknek nevezett agybetegségek végső, közvetetten okukat a testi, 
közelebbről meghatározva az agybántalmakban és elváltozásokban 
bírják, még azon esetben is, ha közvetett, megindító okuk valami 
lelki jelenség, valamely nagy hatályossággal föllépő indulat, vagy 
szenvedély volt is.

Valamint a lelki betegségekről, úgy a liypnosisról szóló fejezet 
is sokkal rövidebb és szerző ezen állapotok taglalásával sokkal ösz- 
szefoglalóbban végez, semhogy ki tudná elégíteni az olvasónak ezen 
tünemények iránt való érdeklődését. Igaz ugyan, hogy a szerző 
vezérfonalat ir és ennek keretében sok olyanra nem terjeszked- 
hetik ki, minek megmagyarázása az élőszóbeli, felderítő előadás
nak feladata ; az is igaz, hogy az említett állapotoknak, a lelki,
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illetőleg testi betegségeknél eonstatálható jelenségeknek taglalása 
inkább a physiologiába tartozik, de mégis szerettük volna, ha 
Pauer legalább a beteg lelki jelenségeknél és azok fajainál részle
tesebben járt volna el és ha e helyen is megmutatta volna azon, 
a szerzőt egyéb helyen jellemző, kiváló sajátságát, mely szerint az 
újabb kutatásokat, bár tömören, de azért mégis kimerítően tudja 
világos, áttekinthető csoportokba föltárni. A beteges lelki tünemé
nyek problémájának fejtegetései ugyanis lélektani szempontokból 
igen fontosak, mert nagyobb fényt derítenek sok lelki jelenség föl
tételeire. Mint a carricatura az egyes alakok jellemvonásait jobban 
kidomborítja, úgy a lelki betegség a psychikai életnek majd ezen, 
majd azon vonását sok tekintetben erősebben, élesebben kiemeli 
a többi psychikai jelenségek hemzsegő tömegéből.

Áttér ezután a szerző a tiszta, egyszerű érzetek, vagyis azon 
legegyszerűbb jelenségek fejtegetésére, melyekre végelemzésben 
összes lelki állapotainkat visszavezethetjük, a melyek tehát a lelki 
élet legelső elemeit alkotják. Az érzetekről szóló általános részben 
szerző előadja, hogy az élő szervezet legelső functiója, mely vala
mennyi többinek előföltétele és alapja az, hogy megérzi a külső 
vagy belső ráhatásokat és ennek a megérzésnek eredménye az 
érzet. Az érzet ilyen körülírása közben hangsúlyozza a szerző, 
hogy azon kérdésre : minő módon jön létre az érzet és az agyvelö- 
nek miféle változásaihoz van kötve? a tudomány nem képes fele
letet adni, de megállapíthatja a létrehozó okokat és kiderítheti 
keletkezésűk föltételeit, törvényeit, sőt az érzetek természetéről 
bizonyos alaptulajdonságokat állíthat föl.

Az érzeteket létrehozó okokat, az érzetingereket szerző két 
csoportba osztja : az öt érzék szervére kívülről ható külső folya
matokra (külső physikai érzetingerekre) és magában a szervezet
ben, az agyban vagy valamely más szervben támadt belső állapot- 
változásokból álló folyamatokra.

A külső folyamatokat, melyek mint ingerek, a külső érzéki 
szervekben az érzék-érzeteket létrehozzák, a szerző a «mozgás» 
gyűjtő-név alá foglalja és szerinte minden érzék-érzetet végelem
zésben mozgás létesít. Azonban nem minden, hanem csak bizo
nyos megbatározott mozgásfolyamatok szolgálnak inger gyanánt. 
E mozgásfolyamatok is, hatásukat tekintve, kétfélék. Olyanok, 
melyek megfelelő föltételekkel több érzékben is létesíthetnek érze
teket (többhatásu érzetingerek) és különös vagy egyhatású, spéci-
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ficas érzetingerek, melyek csak egyes, sajátságos végkészülékkel 
ellátott érzékekben hoznak létre érzeteket. Ilyen specifikus érzet
inger a hallás érzékére nézve a hang, a látás érzékére a fény, az 
ízlés és szaglás érzékeire nézve a chemiai behatások. Ez utóbbiak 
ugyan nem kizárólag specifikus ingerek, de hogy oly csekély inten- 
sitással is hatásuk legyen, mint ez a szaglásnál és ízlésnél tör
ténik, erre nézve már az illető érzéknek specifikus vég-apparatus- 
sal kell bírnia.

A szerző a természetben létező és peripberikus érzékfelüle
tünkre inger gyanánt működő többhatásu mozgásfolyamatok közé 
fölveszi a delejességi mozgásokat is. Véleményünk szerint, a meny
nyiben az idevágó kutatások előttünk ismeretesek, biztos ténynek 
tartjuk azt, mely szerint eddigelé kétségtelenül és határozottan soha 
sem észlelték azt, hogy a magnetismus az idegvégződésekre inger
hatást gyakorolt volna. Ellenkezőleg, Hermannak kísérletei, ki a 
nagy elektromágnes magnetikus területébe állította be az állatokat 
és semmiféle hatást sem észlelt, éppen az ellen szólanak, mintha 
a magnetismusnak képessége lenne idegingert előidézni. Hasonló 
eredményre vezettek Kanschburg dr.-nak, a bpesti, már említett 
psycliophysiologiai laboratóriumban a nagy delejjel és Mosso cso
dálatosan szabatos készülékeivel végzett kísérletei is.

(Folytatjuk.)
B uday J ózsef.

N é m e t  n yelv -, o lv a só -  é s  g y a k o r ló k ö n y v  sz e m lé lte tő  a la p o n .
írták M a rko vién  S á n d o r  és d r . H e g e d ű s  I z id o r .  I. rész. A gymn. III., 
a reál-, felsőbb leány- és polgáriskolák I. osztálya számára. Buda
pest, 1900. Kiadja Hornyánszky Viktor. Ara ?

A hivatalos bírálat elfogadta a szerzők müvét tankönyvül s így 
befejezett ténynyel állunk szemben. Ha mindazonáltal újból szó tár
gyává teszszük mi is, annak két oka van. Elvünk ugyanis, hogy mennél 
több oldalú bírálat alá keli vennünk iskolakönyveinket, ha egészséges 
fejló'dést akarunk, hogy így még a legegyénibb észrevételeknek is hasz
nát vegye a fontos ügy. Másodszor pedig, mert ez a könyv iskoláinkban 
eddig szokatlan tanításmódot kezdeményez, a miért is czélszerű lesz, ha 
mindjárt a beköszöntőnél fölhívjuk rá a kartársak figyelmét.

Kár, hogy nincs a könyvhöz tájékoztató bevezetés csatolvas így — 
ámbár a könyv világosan beszél — nem támogathatjuk véleményünket a 
szerzők szavaival.

A temesvári közgyűlésen a könyv egyik társszerzője, Markovios,
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kelleténél élénkebb színekkel festette a szemléltető modern nyelvtanítás 
előnyeit az eddigi tanításmóddal szemben. A fölolvasás nyomán rögtön
zött, inkább általánosságokban mozgó vita közben az egyik fölszólaló 
kartárs, Kemény Keren ez igazgató, a középiskolai német nyelvtanítás 
czél/jára utalt, mint a melynek helyes megállapításától, illetőleg értelme
zésétől függ a tanítás mikéntje. Mindenesetre a czélhoz kell alkalmaz- 
kodniok az eszközöknek.

Az újabb német irodalom müveinek biztos nyelvtani ismereten 
alapuló megértése és gyakorlottság a nyelvnek szóbeli és Írásbeli haszná
latában. Ez a tantervben kitűzött czél, a mely megfelel a középiskola 
ideális feladatának. Az idegen irodalomban rejlő szellemi tőkét kell ki
aknáznunk tanítványaink szellemi és erkölcsi kiképzésére és e mellett 
tehát csak másodsorban jön tekintetbe a gyakorlati hasznavehetőség. 
Ezt, a nyelvnek szóbeli és írásbeli használatában való gyakorlottságot 
szintén megadhatja a középiskola a felsőbb osztályokban kötelező direct 
tanításmóddal.

Részemről helytelennek és túlzottnak tartom azok követelését, a 
kik első sorban és főképen a német nyelv gyakorlati oktatását kívánják 
a középiskolától. «Ez a czél -  mondja Kármán 1894—95-iki theore- 
ticumában — csak egyéni értékű és nem nemzeti 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 okvet
lenül törekedni.»

A bírálatunk tárgyát képező könyv szerzői a gyakorlati oktatás 
hívei, legalább az alsó fokon s ennek a czélnak szolgálatába szegődve, 
írták meg szemléltető alapon nyugvó nyelv-, olvasó- és gyakorlóköny
vüket. Ha a jövő középiskolája leszáll majd az ideális magaslatról és a 
német nyelv tanára nyelvmesterré lesz, akkor ez a könyv teljesen meg
felel majd rendeltetésének.

Mert nézzük csak, miképen tanítják az érdemes szerzők az I. osz
tályban, illetve a gymnasium III. osztályában a német nyelvet.

beszállnak az elemi iskola I. osztályú tanulójának szellemi világába, 
onnét merítik a tanítás anyagát. Unalmas és a könyv utasításai után 
következtetve eléggé lármás beszélgetést folytat a tanár tanítványaival 
az iskola tárgyairól, a házról, családról és mesterségekről. Először a 

„tanár beszél, aztán egy-egy tanuló, néha két tanuló egymással. Majd 
meg csoportokba osztja tanítványait a tanár és czeruzákat oszt ki közöt - 
tök, hogy a birtokos névmást is begyakorolhassák. Följönnek a kathedrára, 
hol az asztal elé, mögé, a szék elé, mögé, a székre stb. kell állniok, hogy 
a prsepositiókról szóló fejezetet inductive és szemléltetően megtanulhas
sák. Az asztalra ütnek, az órát nézik, zsinórt vesz elő a tanár, vonásokat 
húz, a könyvben illustratióképen lévő létra fokait számlálgatják, meg a'
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szintén ott berajzolt cseresnyét, diót, koczkát szemlélik, csak azért, hogy 
könnyebb legyen a szótanulás.

És az a folytonos karbanzengése a jelentéktelen mondatoknak ! 
Chorusban beszéltetni a tanulókat szokás ugyan, de nem minduntalan és 
csak igen fontos dolgoknál szabad ezt igénybe venni, különben rettene
tesen lármás lesz a német óra és talán túlságosan mulattató, minden 
unalmas volta ellenére.

Hol itt a szellemképző, erkölcsnemesítő hatás ? A magyar nyelvről 
nem esik egyszer sem szó a német nyelvi órában ? Kármán pedig «vala
hányszor latint vagy németet tanított, mindig azt tartotta szemmel, 
hogy tulajdonképen a magyar nyelv és stilus fejlesztésének szolgálatéiban 
áll, mert egyedül ennek van az iskolában jogosultsága» és a revideált- 
tanterv is megköveteli ezt. A szerzők könyve szerint haladva, nem igen 
van erre alkalom ; mert hiszen fordításról itt szó se lehet, legfölebb úgy 
márczius táján, legalább stilusfejlesztő fordításról nem ; magyarból 
németre pedig egyáltalában nem.

Az az 50 gyakorlaton át folytatott beszélgetés az oka annak, hogy 
a tulajdonképeni olvasmányi rész igen csekély. A közölt költemények és 
elbeszélések különben megfelelnek a tantervnek. A könyv nyelvéről, a 
hozzácsatolt grammatikéiról és a szótárról csak jót mondhatunk. Kiállí
tása szép, kellemes hatással vau az olvasóra, sajtóhiba igen kevés van 
benne. Illustratiói csinosak, kivéve azt a teletömött családi képet. Pedig 
épen ennek kellene szépnek lennie, mert erről beszélnek legtöbbet a 
szerzők. Tizennégy személy ilyen halvány képen mégis sok. Van rajta 
azonkivül két ló, egy kutya, néhány csirke, kacsa és fecske. Ház, tem
plom, várrom, kastély, malom, tó, szántóföld, kert, gólyafészek a 
kémény tetején és mindez sejtelmes körvonalakban. Egy csepp æstlietikai 
hatása sincs, sem egészben, sem részletekben és egyenesen szemrontó 
művelet a csirkék, fecskék stb. megszámlálása, leirása, a mint azt a 
könyv megköveteli. Ha a könyv esetleg második kiadását éri, akkor ok
vetlenül új képről kell a szerzőknek gondoskodniok.

Hogy akad-e pártolókra a szerzőknek a német nyelv tanításában 
nálunk inaugurált módszere, nem tudom. Készemről egyoldalúnak tar
tom és meg vagyok győződve, hogy ha a rendes ú. n. inductiv methodus- 
sal összekötjük mérsékelten és fokozatosan a szemléltetést és a direct 
tanítást, jobban megfelelhetünk a középiskola elé kitűzött czélnak a 
német nyelv tanítását illetőleg. Kiemeljük még egyszer, hogy nem a 
könyvet tartjuk rossznak, mert az ügyesen van szerkesztve, hanem a 
rendszer ellen van és lesz kifogásunk. T ev eli M ih ály .
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D ie  E in fü h r u n g  d e s  fr a n z ö s is c h e n  G e n r e b ild e s  in  d e n  n e u -  
sp r a c h lic h e il U n te r r ic h t. Von Dr. Johannes H a lm , Oberlehrer in 
der städtischen höheren Töchterschule zu Dresden-Altstadt. Dresden, 
1900. Druck von Arthur Schönfeld.

Victornakmég 1882-ben kiadott «Quousque Tandem» (Der Sprach
unterricht muss umkehren) czímű művecskéjének megjelenésével kezdő
dik újabb időben a nyelvtanításnak nagy reformja.

A nyelvtanítás terén eddig használt methodus inkább a fülre, mint 
a szemre volt tekintettel, míg újabb időben épp az ellenkezőt tartják 
czélra vezetőbbnek. A methodusért folyó harcz még most sincs befejezve, 
habár a nézetek már egy kissé közeledtek egymáshoz. Csak a szemléltetés 
kérdésére eltérők még mindig a nézetek ; e módszernek vannak még 
most is lelkes hivei és nagy ellenségei. A szemléltetési módszer egyik 
legodaadóbb hive Bahn János, a dresdai felsőbb leányiskola tanára, ki 
«A travers Paris et la France. Beçueil de gravures à l’usage de la conver
sation française»'*1 ez. művével a genrerajznak az idegen nyelv tanításá
ban czélszerű használata mellett tör pálczát. E methodusnak mintegy 
magyarázatáúl adta ki Bahn a föntemlített művecskét.

Bahn véleménye szerint nagyon ügyesen meg kell választani az 
idegen nyelv tanításánál az első olvasmányokat. Emez olvasmányoknak 
az inductióra elegendő számú formákkal kell bírnia, mentnek kell lennie 
anticipatióktól (rendhagyó igealakok participialis konstruktiókból) és •— 
a mit a szerző különösen hangsúlyoz — ne legyenek unalmasok. Ilyen 
mányok, melyek mind a három kelléknek megfelelnek, Bahn szerint a 
következők-volnának :

Chaperon rouge. Chaperon rouge est dans le jardin. Elle joue. 
Chaperon rouge parle : Je suis une petite fille. J ’ai un bon papa et une 
bonne maman. Maintenant je joue avec ma poupée. Voici ma poupée. 
Elle est très jolie. Elle a une jolie robe et un grand chapeau. Mais voila 
ma mère qui arrive.

Chaperon, rouge et la mère. La mère : Chaperon rouge tu es ici 
dans le jardin ? Chaperon rouge: Oui maman je suis dans le jardin. La 
mère : Et tu as fait ta leçon ? Chaperon rouge : Oui maman j’ai fait ma 
leçon. La mère : N’est-ce pas, tu aimes beaucoup ta grand’ mère. Chape
ron rouge : oui maman, j’aime beaucoup ma grand’ mère. La mère : 
écoute, chaperon rouge. Voici me gâteau et une bouteille de vin : Porte 
le gâteau et la bouteille de vin à la grand’ mère. Elle est malade.

* A művet ismertettem az «Országos Tanáregyesületi Közlöny» 
XXXIII. évf., 22. szám (404. 1.).
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Chaperon rouge : oui maman. La mère : marche bien lentement et 
aie soin de ne pas tomber. Quand tu entreras dans la chambre, embrasse 
ta grand’ mère. Sois bien sage. Entends-tu ?

A beszélgetést ezután az olvasmányok alapján már megkezdhetjük 
és már most amaz eszközökről és anyagról kell gondoskodni, hogy ezt 
folytathassuk és ébren tartsuk. Erre a legjobb a szemléltető módszer, 
mélyet Gouin és újabb időben Sallwürk * annyira követel.

E szemléltetési módszert azonban csak akkor fogjuk sikeresen 
használni, ha kellő számú, a nyelvtanítás czéljaira alkalmas képek állnak 
majd rendelkezésünkre.

Tény, hogy a szemléltetési módszer, különösen a képek használata 
az anyanyelv használatánál tagadhatatlanúl jó szolgálatot tesz; ha azon
ban e képek használata az idegen nyelvek tanításánál nem oly ered
ményes, a képek czélszerűtlen és alkalmatlan kiállításában keresendő. 
Az idegen nyelvek tanításánál a tanulót mindenekelőtt a mindennapi 
életben előforduló dolgok fogalmába kell bevezetni és erre a genrekép 
legalkalmasabb, mert hogy csak az annyira elterjedt Hölczel-féle 
képeknél maradjunk —, hogy ha a tavaszt ábrázoló képpel foglalkozunk, 
a tájkép csak arra szolgál, hogy azzal magát a tárgyat jobban jellemez
hessük. A konversatióra felhasználandó képektől azonban még azt is 
megköveteljük, hogy képzők is legyenek. Ilyen képeket akart adni szer
zőnk, midőn hosszú tanulmányozás után egy «A Travers Paris et la 
France» czímíí képes atlaszt adott ki. E képsorozatban a tanuló előtt egy 
egész új világ tárul fel és különösen dicsérőleg kiemelendő, hogy e képek 
az illető idegen nép életét és jellemző vonásait mutatják be. Hogy fogal
mat nyerjünk a képek változatosságáról, ide igtatjuk a képek czímeit :

1. Le tramway des Champs-Elysées. (A közúti vaspálya a Champs- 
Eliseen.)

2. Premier soleil au jardin du Luxemburg. (Napkelte a luxemburgi 
kertben.)

3. Le seau improvisé. (A rögtönzött veder.)
4. L’asile Leon Delibes. Le dortoir. La salle de bain. Le préau. 

(A Delibes-féle gyermekmenedék. A hálóterem. A fürdőszoba. A já
téktér.)

5. Le petit Noël. (A kis Jézuska.)
fi. L’école des forains. (Az elhagyott gyermekek iskolája.)
7. Les récentes chaleurs à Paris. (A minapi nagy hőség Párisban.)
S. Le serpent échappé. (A megmenekült kígyó.)
9. Le musulman de la chambre. (A képviselőház musulmanja.)

* Fünf Kapitel vom Erlernen fremder Sprachen von Sallwürk. 
Berlin, Gärtner.
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10. Une famille malheureuse. (Egy szerencsétlen család.)
11. Manouvres des secouristes de guerre. (A hadi mentők gyakor

latai.)
12. Le marché aux fleurs. (A virágvásár.)
13. Collision en Seine. (Összeütközés a Szajnán.)
14. La soupe aux halles le matin. (A reggeli leves kiosztása a 

vásárcsarnokban.)
15. La cortège de la micarème. (Alarczosok fölvonulása húshagyó- 

kedden.)
16. Le pari des coltineurs. (A hordárok fogadása.)
17. Le théâtre chez les Alpins. (Az alpesi lakósok színháza.)
18. Le vaguemestre. (A kocsimester.)
19. Le billet de logement. (A beszállásolásra szóló utalvány.)
20. Naufrage de Labourdonnais. (A «Labourdonnais» hajótörése,
21. Le pardon des Irlandais à Paimpal. (Az irlandiak búcsúja 

Paimpalban.)
22. Le jour des morts en Bretagne. (Halottak napja Bretagneban.)
23. Sur la terrasse. (Az erkélyen.)
24. Marie Antoinette au petit Trianon. (Mária Antonia a kis 

Trianonban.)
25. A la barrière de Berey. (A bereyi sorompónál vívott ütközet 

I. Napoleon idejében.)
26. Les Dragons à Gravelotte. (A gravelotti dragonyosok.)
27. La défense de Bambervilliers. (Bambervilliers védelme.)
28. Les soldats français de la Canée. (Franczia katonák Canéában 

[Görögországban]. )
Tehát a képek segítségével mintegy utazást teszünk Párisban és 

Francziaországban. Az iskoiateremben, a gyermekszobában, a színház
ban, a vásárcsarnokban, a boulevardokon fordulunk meg és így a franczia 
nép szokásaival, gondolkozásmódjával ismerkedünk meg, és ezen meg
ismerés e képek segítségével mélyebben és intensivebben történik.

Az atlaszhoz egy «Appendice» van csatolva, mely a képen feltün
tetett situationak magyarázatát adja.

A magyarázatokat az eddig nélkülözött «Cours de conversation» 
követi, melyben a látott dolog fölött való társalgás mikéntje van föl
tüntetve.

Igaz az, a mit szerzőnk saját tapasztalásából is fölemlít, hogy ott, 
a hol az olvasmány a tanítás középpontját képezi, e genreképek bemuta
tása és fölhasználása az idegen nyelv tanításának a legjobb szolgálatot 
fogja tenni.

Székesfehérvár. Téri J ózsef^
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— Gyógypaedagogiai intézetek. Meg kell szoknunk ezt az új 
összefoglaló szót ; a miniszter gondoskodik róla, hogy gyakran legyen 
alkalmunk emlegetni. A jelen iskolai év folyamán mint a M. N. érte
sít a következők kerülnek végrehajtásra :

A vakok új intézete most épül az István- és Hermina-út sarkán, 
kibővítve 900 növendék felvételére. Mellette lesz műhely 50 vak munkás 
számára és menhely a munkaképtelen vakok részére. — Most nyilt meg 
az ország második intézete vakok számára Kolozsvárit.; Kecskeméten 
pedig az államtól segített új siketnéma-intézethez vakok intézete is csa- 
toltatott. Ilyen siketnémák és vakok intézete terveztetik a közel jövőben 
Szegedre is.

A budapesti siketnéma-iskola kibővíttetik s tavaszszal új épületet 
kap a fővárostól adományozott Mosonyi-utczai telken. Ezen externatusos, 
nyolez osztályú intézet mellett óvóintézet is lesz a hét éven aluli szegény 
siketnéma gyermekek számára.

Ebben az épületben fog majd helyet kapni a beszédhibában szen
vedők gyógyító tanfolyama is, mely egyúttal tanár- és tanítójelöltek és 
iskolaorvosok gyakorló iskolája lesz a beszédhibások gyógyításának elta- 
nulására.

— Gyöngetehetségüek iskolája. A miniszter próbaképen meg
nyitotta az idén egy hat osztályra fejlesztendő külön iskola első osztályát, 
a mely czélra a főváros Kazinczy-utczai népiskolájában adott helyet. Maga 
a próba fog dönteni ez intézmény hasznosságának a kérdésében, melyre 
nézve a mi közvéleményünk még nem tudott megegyezésre jutni. Bemél- 
hető, hogy az eredmény e humánus intézmény ellenzőit is meg fogja 
nyugtatni. A miniszternek még továbbmenő tervei is vannak, a mennyi
ben a jövő évben építendő siketnéma-iskolában helyiségről gondoskodik 
egy «kisegítő» iskola számára, a melyben egy felvételi bizottság javasla
tára és a szülők beleegyezésével fölvett gyengetehetségűek fognak inten
zív egyéni nevelésben részesülni. A tanulók az elért siker szerint vagy 
visszaadatnak a rendes iskoláknak, vagy pedig legalább kézi ügyességre 
szoktattatnak, hogy annak alapján valami mesterséget tanulhassanak.

Visszavonás. Annak a sokféle visszásságnak és egyáltalában nem 
lélekemelő torzsalkodásnak, mely a tanárságnak szerencsétlen rangsoros 
fizetésrendezéséből eredt, legújabb jelensége a vidéki tanárok szegedi 
értekezlete. Fő sérelem gyanánt néhány ifjabb fővárosi tanárnak soron-

* A szünidei közgyűlésekről szóló közleményeink tér szűke miatt a 
jövő számra maradtak.
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kívüli előléptetése szolgált. Ennek és hasonló, az u. n. rendezésből folyó 
sérelmeknek megbeszélése folytán niég az az indítvány is fölmerült, bogy 
a vidéki tanárok érdekeik védelmére külön egyesületet alkossanak. 
Az indítványt nem fogadták ugyan el, de fölmerülése világot vet a kedé
lyek elkeseredésére. Hisszük, bogy a most fölmerült esetek alapos okot 
adnak az elkeseredésre, de nem hisszük azt, hogy az ilyen esetek sympto- 
matikus gyógyítása orvosolná a helyzetet. A szervezetben van a hiba, a 
tanári állással és foglalkozással egyáltalában össze nem férő rangsoros 
fizetésrendezésben. Ebben a foglalkozásban semmi nyoma az egymás alá 
rendeltségnek, sőt ez ki van zárva. Egymással párhuzamosan, egy czélra 
való összeműködés az, a hol nem szabad, hogy egyik a másiknak útjában 
álljon. Épen így nem volna szabad, hogy egyesek egyéni boldogulása is 
másokétól tétessék függővé. Leverő dolog elképzelni, hogy ma már a 
tanárember is arra indíttatik, hogy tanulmányainak egyik tárgyává a 
ranglistán őt megelőzők neveit tegye s némi sürgető fohászkodások kísé
retében óhajtsa azok apadását, akár a pensio, akár a jótékony kihalás 
útján. Ha igazat mond egyik tudósító, a szegedi értekezleten az is «sére
lem» gyanánt említtetett, hogy valami 42 tanár kiszolgálta már a 30 esz
tendejét s még sem megy vagy nem küldik nyugdíjba ! Vagy milyen kar
társi szeretettel fogadjuk azt az eddig ismeretlen nevet, a melyet egy szép 
napon arra a helyre látunk kinevezve, a melyet már előre kiszámítottunk 
magunknak? Az a dicső rangsoros rendszer rendszeresíti közöttünk — 
kartársak között — a kenyérért való néma és elkeseredett küzdelmet, a 
mely tudvalevőleg erős kisértetbe hozza a felebaráti szeretetet, minek 
fokozottabb árnyalata volna a kartársi szeretet. Es nem mindenki edzett 
a kisértések ellen, azért tanítja az Úr, hogy : ne vígy minket a kisértetbe. 
Rossz rendszer az, a melyik állandó kisértésben tartja az embereket. 
Azért örömmel üdvözölnénk egy olyan országos mozgalmat, a melyik 
czélul tűzné ki a tanároknak a rangsorból kivételét és a tanári javadal
mazásoknak a tisztességes existentia biztosításának elvén alapuló önálló 
rendezését.

-— A jénai szünidei tanfolyamon a jelen évben 169 en vettek 
részt ; még pedig az észak-amerikai államokból 3, Belgiumból 5, Dániá
ból 3, Németországból 83, Angliából 20, Francziaországból 1, Hollan
diából 4-, Japánból 1, Norvégiából 5, Ausztriából 7, Magyarországból 17, 
H orvát-Szia vonországból 2, Oroszországból 8, Finnországból 2, Svéd
országból 7, Svájczból 1 volt a hallgatók száma. Magyarországból ott vol
tak : Bölcsliázy Vilma (Nyíregyháza), Dánielné (Budapest), Molitorisz 
Vilma (Arad), Nemessányi Adél és Nelli (Újvidék), Wollmann Elma (Po
zsony), Zalay Emma (Budapest), Boga Károly (Déva), «Conrad Lehrer 
Kronstadt«, Gockler Antal (Temesvár), Halvax János (Szeged), Krausz 
Sándor (Temesvár), Mikola Sándor (Budapest), Nagy László (Budapest),
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Párvy Endre (Znióvfíralja), Pethes János (Csurgó), «Schwarz Rektor, 
Martinsdorf. »

Antik helyesírás. A «Katholikus Pædagogia» (1900, 149. 1.) 
megütközik a Pæd. Társaság idei titkári jelentésének azon a passusán, 
hogy «nagyobb veszteségektől megkímélte az isten a Társaságot». О ezt 
úgy fogja föl, hogy mi megtiszteltük társaságunkat a T.-vel, ellenben a 
jó istentől sajnáltuk a nagy betűt. Nagyon kevéssé értelmes fölfogás, 
miután a magyar helyesírásban a nagy betűk alkalmazásának igen köny- 
nyen megérthető szabálya van. A Társaság az idézett helyen tulajdonnév, 
rövidítve a Magyar Pædagogiai Társaság nevéből, a mint pl. meg van 
engedve, hogy rövidség kedvéért olykor egyszerűen Gyürkyt vagy Ödönt 
mondjon vagy írjon az ember Gyürky Ödön helyett. Az ellenkezője lett 
volna avrogantia, ha t. i. «a társaság»-ról Írván, megkívántuk volna, 
hogy az alatt csak is a M. P. Társaságot értsék, mint a római értette 
urbs alatt Rómát. Ellenben az isten szót mi nem tartjuk tulajdonnév
nek. 1900 év előtt az antik Rómában tulajdonnéven tisztelték Jupitert, 
Minervát stb., de azóta istenek helyett az istent tiszteljük. Tiszteljük 
pedig — nem kevésbbé mint a «Hath. Pæd.» — lélekben és igazságban, 
nagy I nélkül, megtisztelő czímek s egyéb külsőségek nélkül is, s meg 
vagyunk győződve, hogy tiszteletünk demonstrálása végett nem kíván 
tőlünk következetlen helyesírást, s ebben a meggyőződésben sok jó katho
likus Íróval osztozunk'. A Katholikus Pædagogiâtôl is elég, ha a modern 
Rómát követi, senki sem kívánja tőle, hogy az antik Rómát is kultu
szába foglalja.

Hanem a «modern» szónak, úgy látszik, nem tulajdonít előnyös 
értelmet a K. P. Legalább ezt kell következtetnünk abból az odavetett 
kritikájából, hogy a Magyar Pædagogia eddigelé «komoly és előkelő» 
hasábjai most «modern pædagogiât» terjesztenek. Ő nem mondja meg, 
tehát mi jártunk utána, hogy miben vétettünk az előkelőség ellen, mi 
eshetett olyan rosszul t. laptársunknak ? S megtalálni véltük abban a 
rövid közleményben (M. P. 1900, 217. 1.), a melyben a K. P.-nak azt a 
nyilvántudott tényekkel ellenkező állítását, hogy a középiskolai tanár
képző vezető tanácsa csupa protestánsokból és szabadkőművesekből van 
összeállítva — roktifikálván, ezzel kapcsolatban idéztük Deák Ferencznek 
ismert sajtótörvény javaslatát. Az egy kissé egyenes beszéd ugyan, de 
még sem hiszsziik, hogy vétettünk az előkelőség ellen, a midőn Deák 
Ferenczet idéztük. Azzal pedig teljesen tisztában vagyunk, hogy melyik 
a kevésbbé előkelő eljárás : egészen közönséges módon vétkezni a Deák 
Ferencz paragrafusa ellen, vagy pedig ráidézni a vétkezőre a paragrafust ? *

* Talán azért mulasztotta el a K. P. legújabb füzete a forrás meg
nevezését, midőn egy eredeti közleményünket szószerint átvette (K. P. 
1900. 250—-252. 1.), mert nem akart ilyen kevéssé előkelő forrással elő
hozakodni. Szerk.



5 1 0 VEGYESEK.

Ha ugyanakkor komolyan is akartunk volna beszélni, akkor azt 
mondtuk volna : a tanárképző tanácsának fele országosan ismert — s 
bizonyosan а К. P. által is ismert — katliolikus férfiakból áll, s ha a
К. p., ezt tudva, mégis protestánsnak és szabadkőművesnek kiáltja ki, 
ezzel nem lehet más czélja, mint a felekezeti izgatás egy állami intéz
mény ellen. Ezt az izgatást a politikában most igen előkelő körök űzik, 
de nagy szerencsétlenség volna, ha ez az előkelő divat a pædagogia terére 
is átharapódznék. Ennek tudatában a Magyar Pædagogia egyetlen tételt 
sem közölt, a mely felekezet ellen irányulna, sőt minden alkalommal a 
kellő tisztelettel honorálja az egyes felekezeteknek a tanügy terén szerzett 
érdemeit. A К. P. működése is áldásosabb leond, ha az előkelőségnek ezt 
a módját többé nem kultiválja.

— Miniszteri rendelet. A vallás- és közoktatásügyi m. k. minisz
ter 1900. évi június hó 18-án, 231. elnöki sz. a. kelt és a hazai papíripar 
pártolása tárgyában : 1. valamennyi tanker, kir. főigazgatóhoz, 2. vala
mennyi kir. tanfelügyelőhöz, 3. a budapesti középiskolai tanárképző inté
zet igazgatójához, 4. a fiumei kormányzóhoz, 5. valamennyi egyházi fő
hatósághoz, G. valamennyi felső keresk. iskola és a keleti kereskedelmi 
akadémia igazgatóságához, valamint 7. a felsőbb leányiskolák miniszteri 
biztosaihoz intézett rendelete :

1—7. A kereskedelmi miniszter úrral egyetértve a hazai papír - 
gyártás emelése végett elrendelem, hogy a rendelkezésem és vezetésem 
alatt álló középiskolák, felsőbb leányiskolák, felső kereskedelmi, felső 
nép- és polgári iskolák, iparos- és kereskedő tanoncziskolák, női keres
kedelmi tanfolyamok az állami, községi, társulati és magán elemi iskolák, 
valamint az állami és községi óvóintézetek, állami tanító-, tanítónő- és 
óvónőképző intézetek mindegyikében csupán olyan iskolai füzetek, jegy- 
füzetek, irkák és tanszerek használtassanak, melyek hazai készítmények. 
Ugyancsak a hazai papírgyártás érdekében a tankönyvek engedélyezésé
nél kiváló figyelmet fordítok arra, hogy hazai gyártmányú papírra legye
nek nyomva.

E rendelkezésem kivihetősége czéljából a kereskedelmi miniszter 
úr felfogja hívni a magyar papírgyárakat, hogy rendes és állandó gyári 
jegyet alkalmazzanak, kizárólag hazai gyártmányú, az illető gyár véd
jegyével ellátott papirt használjanak s egyéb czikkeiket is alkalmas 
módon védjegyükkel lássák el. E védjegy, mely törvényes oltalomban 
részesülve, külföldi gyárak által utánozható nem lesz, a hazai iskoláknak 
meg fog küldetni.

Nehogy azonban a jogosult oltalommal és pártolással való eset
leges visszaélés következtében a papirneműek és tanszerek ára a meg
engedett mértéken túl emelkedhessek, a kereskedelmi miniszter úr idő
ről-időre összehasonlító adatokat szándékozik beszerezni a külföldön



tankönyvekhez és jegyzetfüzetekhez használt papírnak árai felől s általá
ban őrködni kész a felett, hogy bármely visszaélés meggátoltassák, ma
gam pedig az alattam álló hatóságoktól szintén félévi jelentéseket fogok 
bekivánni a papír és Írószerek árairól. Ily módon minden visszaélés 
idejekorán kideríthető és ha szükséges a jelen rendelet hatályön 
kívül helyezése által orvosolható, a hazai gyárak egymás között való 
versenye által különben is természetszerűleg szabályozódó áraknak a 
hazai közönséget károsító felszöktetése pedig megakadályozható lesz.

Keménylem, hogy ekkép a hazai papíripar hathatós támogatásban 
fog részesülni. Ehhez azonban minden, az iskolaügyre befolyó tényező
nek lelkes közreműködése is szükséges. Különös súlyt helyezek a tanárok 
és tanítók ez irányú tevékenységére. Ha a magyar tanárság és tanítóság 
buzdítva az ifjúságot és a szülőket arra, hogy minden körülmény között 
hazai készítménynek adjanak elsőséget, ennek a rendeletemnek foga
natot szerez, ha teszi ezt úgy, hogy hazafisága melegével fordítja igye
kezetét a hazai ipar pártolására, ez által hathatós tényezője lehet az 
ipar egyik fontos ága emelésének és a nemzet jóléte előmozdításának.

Midőn jelen rendeletemet 4. 5. Czímmel is közlöm, egyszersmind 
van szerencsém tisztelettel felkérni, hogy a főhatósága alatt álló iskolák 
vezetőinek, tanárainak, tanítóinak, hasonló utasításokat adni s a hazafias 
czélt figyelmükbe ajánlani méltóztassék.

Budapest, 1900 junius hó 18-án. Wlassics Gyula.
Pótlólag aug. 27-én 34-33. ein. sz. alatt értesítést ad ki a miniszter, 

hogy a fenti rendelet «az átmenet nehézségeire való tekintettel, a keres
kedelemügyi miniszterrel egyetértőleg 1901. évi September 1-íg fölfüg
gesztetik», s a benne foglaltak csak az 1901/1902. tanévtől kezdve lépnek 
életbe.

BEKÜLDÖTT KÖNYVEK.

Ballagi Géza, A magyar alkotmány ; népiskolák számára. Sárospatak, 
1900. Kiadja a «Sárospataki irodalmi kör». 71 lap. Ara kötve 4-5 fillér.

Balogh Péter. Magyar nyelvtan. Középiskolák II. osztálya számára, 
Budapest, 1900. Singer és Wolfner. 72 lap. Ára kötve 1 kor. 40 fillér.

Balogh Péter, Magyar olvasókönyv. Középiskolák II. oszt. számára. 
Budapest, 1900. Singer és Wolfner. 14 képpel. 230 lap. Ára kötve 2 kor. 
40 fillér.

Bihari Károly, Gyakorlati hangtan, különös tekintettel a siketnémák 
oktatására. Yácz, 1900. Mayer Sándor. 83 1. Ára 1 korona.

Br einzig er Ferencz, Útmutató a Mócsy—Petrovácz—Schultz-féle olvasó- 
és tankönyv módszeres fölhasználásához. Budapest, 1900. Szt István-Társulat. 
224 1. Ára 2 korona.

Demény Dezső, Egyháztörténelem a középiskolák felsőbb osztályai 
számára. Az új tanterv szerint, az esztergomi főegyliázmegye engedélyével.

BEKÜLDÖTT KÖNYVEK. 51 1
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Budapest, 1900, Szt.-István-Társulat. — 168 lap. Ara fűzve 120 kor., kötve» 
1’60 kor.

Díváid Kornél, Művészettörténeti korrajzok, bevezetésül a képző
művészetek egyetemes történetéhez. Első kötet. Budapest, 1900, Szt.-István- 
Társ. — 237 lap, 86 képpel. Ára fűzve 2 kor., kötve 2-40 kor.

Györffy János, A magyar nemzet története, kapcsolatban a világ- 
történet főbb eseményeivel. A kath. népiskolák számára. Budapest, 1900. 
Szt-István-Társ. Képekkel. 96 lap. Ára kötve 48 fillér.

Hoffmann Frigyes dr., Magyar-német és német-magyar zsebszótár. 
Lipcse, 1896. Otto Holtze’s Nachfolger. 400+396 lap. Ara 5 kor. 40 fillér; 
kötve 6 kor. 30 fillér.

Láng Mihály, A magyar beszéd tanításának természetszerű módja a 
nemmagyar ajkú népiskolákban, tanítók és tanítóképzői növendékei; szá
mára. Budapest, 1900, Athenaeum. — 214 lap. Ára 2‘50 kor.

Láng Mihály, A munkaszeretetre való nevelés módja, (3—12 éves 
magyar gyermekek kézimunkáinak gyűjteménye), Láng Mihályné rajzaival. 
Budapest, 1900, Athenaeum. — 196 oldal, 76 rajzlap. — Ára 5 kor.

Magyar Könyvtár. Szerkeszti Badó Antal. Budapest, Lampel K. 
(Wodianer F. és fiai). Egy szám ára 30 fillér.

174. Kenedi Géza, Három elbeszélés. 55 1.
175. Jókai Mór kisebb alkalmi beszédei. Bevezetéssel és jegyzetekkel 

ellátta Szinnyei Ferencz. 64 1.
176. id. Ábrányi Kornél, Jellemképek a magyar zenevilágból. 62 1.
177—178. Szemere Imre (Maróczy Géza közreműködésével), A sakk

játék kézikönyve. 118 1.
179— 180. Skakspere Coriolanusa, fordította Petőfi, bevezetéssel és 

jegyzetekkel ellátta Hadó Antal. 141 1.
181. Petőfi Sándor vegyes költeményei, bevezetéssel és jegyzetekkel 

ellátta Balassa József. Túli Ödön képével. I rész. 62 lap.
182. Heine költeményeiből, fordította Endrődi Sándor. 70 lap.
183. Vanderheym 1. Gaston, Húsz hónap Abesszíniában, fordította 

Brozik Károly dr. Képekkel. 78 lap.
184. Tarczai György, Dönk vitéz Kómában, történeti elbeszélés. 104 lap.
185. Jean Racine, Phédra, fordította Ábrányi Emil. 64 lap.
Mócsy László, Gazdaság- és kertészettan. Fiúk számára (elemi népisk. 

V—VI. oszt.). Budapest, 1900. Szt István-Társulat. Képekkel. 67 lap. Ára 
kötve 40 fillér.

Mócsy László, U. a. leányok számára. Képekkel. 43 lap. Ára kötve 
32 fillér.

Olcsó Könyvtár, szerkeszti Gyulai Pál. Budapest, Franklin-Társulat. 
Egy szám ára 20 fillér.

1163— 1165. Faludi Ferencz versei. Összeszedte és jegyzetekkel kisérte 
Négyesy László. 6 -ik kiadás. 182 1.

1166—1167. Riedl Frigyes. Péterfy Jenő (emlékbeszéd). 84 1.
1168—1169. Stevenson It. L. A franchardi kincs. Beszély. Angolból 

fordította Angyal Dávid.
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Igen tisztelt Társaság ! #
A valóban nagy eseményeknek és tetteknek megvan az a 

közös tulajdonságuk, hogy a gyarló emberi elme az első pillanat
ban nem képes őket egész nagyságukban s valódi becsük szerint 
felfogni. .

Ennek igazságát tapasztalhattuk újabban, a mikor vagy egy 
hónappal ezelőtt, olyan hír járta be a lapokat, a melyet eleinte alig 
mertünk valónak elfogadni s a melynek hallatára éreztük, hogy 
korszakos történelmi ténynyel állunk szemben, mely a Széche- 
nyi-ek, Esterházy-ak és Semsey-ek nevét és tetteit idézte fel emlé
kezetünkben. Jól mondta egyik Írónk, hogy ez az esemény fontosabb 
mindennél, a mi körülöttünk történik.

A társadalom és a közvélemény csak lassan ocsúdtak fel az 
első benyomások okozta csodálatból, s mind erősebb lett a vissz
hang, melyet ez a legalább is országraszóló cselekedet széles e 
hazában keltett, s dalban és prózában dicsőítették a nagylelkű 
magyar föúr jóságos szivét.

S mi volte tett? Egy magyar mágnás közel három milliót 
érő uradalmat ajándékozott a nemzetnek egy alapítvány képében, 
«melynek jövedelmeiből - így írja ezt meg id. Pálffy János gróf 
Széli Kálmán miniszterelnökhöz intézett levelében — kétharmad 
részben hétszáz koronás, egyharmad részben pedig ezer koronás 
ösztöndíjak alkottatnak, a mely ösztöndíjak adományozása által 
azután a magyar középosztály több magyar családjának megadatik 
a mód, hogy tehetséges és törekvő, magyar érzelmű gyermekeit 
közvetlenül a maga, közvetve pedig a magyar haza javára nevel
teti fel.«

íme végre a tetteknek embere, a ki nem éri be azzal, hogy 
szóval tartsa nemzetét, hanem megmutatja, hogyan lehet és mi 
módon kell azt boldoggá tenni. *

* Felolvastatott a M. P. Társaság november 17-iki ülésén.
34Magyar Pii'dagogia. IX. 0.
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Ez a páratlan áldozatkészség méltán vonta magára közokta
tásügyünk legfelső őrének éber figyelmét is, a ki az alapítóhoz 
intézett levelében így ír : «Meg nem állhatom, hogy a legna
gyobb tisztelettel kifejezést ne adjak elragadtatásomnak e nemes 
tett fölött, a milyet a legtisztább hazafias érzés, fenkölt gondol
kodás és igaz bölcseség sugalt Nagyméltóságodnak. » A miniszter 
ezen szavait nemsokára követte a legfelsőbb, királyi elismerés s 
ezzel* egyidejűleg a Magyar Pædagogiai Társaság is szükségét 
érezte annak, hogy háláját a nemes alapító iránt lerójja.

Szerencsémnek tartom, hogy engem, a múlt ülésen beterjesz
tett indítványok szerzőjét, ért az a megtiszteltetés, hogy a m. t. 
Társaság színe előtt emlékezzem meg e korszakos tettről és mél
tassam annak jelentőséget. Oly kitüntetés ez, mely erőmet és tehet
ségemet felülmúlja, de becsvágyamat és akaratomat a legneme
sebben buzdítja. Érzem : költőnek és filozófusnak kellene lennem, 
hogy e feladatnak méltóan megfelelhessek, holott egyszerű pæda- 
gogus létemre ihletet magából a tettből merítek, melynek géniusza 
mindörökké élni fog. Megnyugtat az. hogy a valóban nagy tettek 
nem szorulnak nagy szavakra, s hogy a Pálffy gróf alapítványa 
oly activ superlativus, melyhez csak az egyszerű szó méltó, mert a 
mi önmagában nemes, az nem szorul a toll mesterére.

*  *  *

Ha a napirenden levő eseményt, minden részlettől és mel
lékkörülménytől menten, önmagában tekintjük, rendben szólha
tunk : egyéni, társadalmi, nemzeti és egyetemes erkölcsi fontos
ságáról.

Az alapítványban rejlő hatalmas hazafias, erkölcsi és anyagi 
tőkét első sorban és legközvetlenebbül maga az ifjúság fogja él
vezni. «Ha valaki ez ösztöndíjak valamelyikét elnyerte, úgy akkor 
az annak elnyeréséhez szükséges feltételek változatlan fenforgása 
esetén, azt tanulmányainak teljes befejezéséig megtartja», mondja 
Pálffy gróf. Mily gyönyörű, lélekemelő, ideális dolog, határos az 
utópiával, ha nem volna való ! Végre tehát ütött a megváltás órája 
annak a sok száz szegény közép- és főiskolai diáknak, a ki hideg 
szobában s sokszor száraz kenyér mellett kénytelen könyvei felett 
virrasztani, avagy a testet — lelket ölő tanítgatásban ereje javát 
elforgácsolni s a létért való keserves küzdelmet, mely oly mély és 
maradandó sebeket üt, időnek előtte megkezdeni. Igen, Pálffy
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János grófnak köszönhetjük azt, hogy szegény magyar diáknak 
lenni ma már nem mártiromság, mert megteremtette a .suh auspi- 
riis comitis Pálffy intézményét, mely mindenha legtehetségesebb 
ifjaink becsvágyát fogja sarkalni.

A Pálffy-alapítványnak társadalmi jelentősége három fő
irányban nyilatkozik meg : a mai társadalom erkölcsi, anyagi és 
szellemi újjászületésében, a jövőre kiható példaadásban és a tanári 
állás erkölcs-társadalmi tekintélyének fokozásában.

A mikor Pálffy gróf okt. 21-én a pozsonyi tanárok küldött
ségét fogadta, azt mondta, hogy azon elbánás, melyben mind
eddig a középosztály és vele a tanárság mind a vezető körök 
mind a magasabb osztályoktól részesült, indította őt elhatározá
sára. A középosztály nem segíthet magán, mert nincs hozzá elég 
ereje, a felsőbb osztályok nem segíthettek, mert nem volt elég 
érzékük és érdeklődésük a középosztálynak mint nemzetfentartó 
törzsnek hivatása iránt. Ha az ő elhatározásának jelentősége van, 
úgy az csak az lehet, hogy ezzel nálunk is kezdetét vette azon moz
galom. melynek végleges czélja a középosztály regenerálása.

Ezen legilletékesebb kommentár után nincs okunk a «közép- 
osztály» fogalmának határain aggódni, s biztosak lehetünk, hogy 
a polgárság és vele a kisbirtokos és kisiparos osztály is benfog- 
laltatnak.

Az alapítványnak reális társadalmi jelentősége abból áll, 
hogy a szónoklatok és frázisok e korszakában, ebben a szaggatott, 
békétlen és lázas időben, a melyben az önzés valóságos nemzeti 
járványnyá fejlődött és a demokráczia hangzatos jelszóvá sülyedt, 
akadt végre egy főur, a ki a szavak olcsó rézpénzót beváltotta a 
tettnek súlyos aranyával, a ki megmutatta, hogy a gróf a tanárt, 
az arisztokráczia az iskolát immár méltányolni is tudja, és a ki 
tettével buzdító példát adott azoknak, a kik őt követni tehetségük
nél fogva hivatva vannak.

De Pálffy János gróf megértette azt is, hogy a magyarság 
eszméjéért és jövőjéért folytatott küzdelemben legelői a magyar 
tanárság jár. a melyre rá  van bízva a középosztály nevelése.

«A Cseszte község harárában fekvő, úgynevezett vöröskői 
várból engem megillető 2/e részt írja a gróf — nyári üdülő
helyül óhajtanám felhasználtatni erre érdemesült középiskolai 
tanárok, valamint ösztöndíjamat élvező s arra ráutalt tanulók által.') 
Yöröskő vára tehát nemcsak gondtalan tuscúluma lesz a tízhavi



KEMÉNY FERENCZ.ŐK)

lelkiismeretes, sorvasztó munkában kimerült tanároknak és tanu
lóknak, kik az illetők színe-javát képviselvén, a legeszményibb ne
velői kölcsönhatás példáját mutathatják, hanem ezzel egyidejűleg 
erős vára lesz a magyar nemzeti művelődésnek és az egész m a
gyarságnak.

íme Pálfiy János gróf beigazolta azt, a mit sokan, a kik köz
tünk járnak, élnek és szónokolnak, meg nem értettek : azt, hogy 
a magyar középiskola a magyarságnak egyik legerősebb támasza, 
melynek fejlesztése, erősítése a legfontosabb állami és nemzeti 
érdek.

De egy lépéssel még tovább mehetünk.
Mindmáig irigy szemmel és fájó szívvel olvastunk a külföld 

nagy szellemi mæcenâsairôl : az amerikai Peabodyról és az új-világ 
száz más nábobjáról, a kik milliókat ajándékoznak Amerika tudo
mányos intézeteinek és iskoláinak, a svéd Nobelről és a franczia 
Osirisról, a kik mesés vagyonukat ugyancsak tudományos és esz
ményi czelokra hagyományozták, Carnegie-ról és dúsgazdag an
gol honfitársairól, a kik főleg emberbaráti intézményekre fordítják
felesleges százezreiket__ Ma mi is büszkeséggel említhetünk egy
nevet, mely a külföld, az egész világ csodálatát, elismerését és 
irigységét fogja felkelteni : íme egy magyar föur, Pálfiy János gróf, 
milliókat tett le a magyar kultúra oltárára, s nagy és szép jövő int 
annak a nemzetnek, melynek tehetséges és szorgalmas ifjai gond 
nélkül készülhetnek jövendő nagy hivatásukra.

Meg nem állhatom, hogy ne idézzem e helyen a közvéle
ménynek azt a megnyilatkozását, mely saját érzésem szerint is 
leghívebben tükrözteti vissza azt a melegítő, biztató és felemelő 
hatást, mely az alapítvány nyomában a haza minden hű fiának 
keblében fakadt.

«Nagyméltóságod fönséges áldozatkészségében— írja egy lel
kes írótársunk * — a hazaszeretet és a humanizmus kettős fénye 
ragyogott rám és tündöklő melegével meggyujtotta hidegedni kezdő 
szivemet. A haszonleső egoizmus, a meddő széthúzás, a harsánj7 
és üres szónoklatok korában ilyen tett visszaadja lelkünk megren-

* Ábrányi Emil a Budapesti Napló október 12-iki számában «Főne
mes» czímen verset dedikált id. Pálffy János grófnak, a ki a költőnek 
levélben mondott köszönetét és elkérte a költemény kéziratát. Ábrányi 
ennek egy levél kíséretében tett eleget, melyből idézzük a fenti szép- 
részletet.



dűlt hitét. Eltelünk édes bizalommal. Virágzónak látjuk a jövőt. 
Hiszszük, bogy a magyarság fönnmarad .Hiszsziik, hogy az a nem
zet, mely ilyen férfiakat szül, nem pusztulhat el, sőt arra van 
rendelve, hogy nagyobb legyen, mint valaha volt. Van-e szebb 
érzés, van-e teljesebb boldogság, mint megerősödni abban a 
reményben, hogy az, a mit életünknél is jobban szeretünk : a Haza 
élni és virágozni fog? Exczellencziád nagy cselekedetének ezt a 
boldogságot köszönöm. »

*  *  *

Íme, m. t. Társaság, szűk keretben nehány mozzanata annak 
a nagy alapítványnak, melynek jelentőségét az idők folyama csak 
öregbíteni fogja, egyetemben azzal a hálaérzéssel, a melylyel a 
nemzet e nagy fiának tartozik. Ezekben igyekeztem egyúttal eleget 
tenni a Magyar Pædagogiai Társaság érzelmeinek és saját meg
győződésemnek, és szives engedelmükkei immár röviden óhajtok 
még foglalkozni az alapítvány kritikájával és jövőjével, valamint 
azon aggodalmakkal és nehézségekkel, a melyek e tekintetben fel
merülhetnek.

Bizonyára vannak és lesznek, a kik az alapítvány czélját és 
rendeltetését fogják bírálgatni s ugyanazt az összeget más, szerin
tük sürgősebb és helyesebb czélok érdekében szerették volna gyü- 
mölcsöztetni. A társadalomnak és az emberiségnek annyi a baja, 
hogy a sürgős teendők merő felsorolását is alig győzzük, és egy 
neves angol publicista annak ötletéből, hogy egyik honfitársa, 
Andrew Carnegie 40 millió angol fontra rugó vagyonát nemzeté
nek és az emberiségnek javára szeretné legeszményibb, de egyút
tal leghelyesebb módon felhasználni, nem rég érdekes és különös 
könyvet írt róla, hogy mi mindent tehetnének azok, a kiknek anya
giakban a sors kegyelméből bőven kijutott.*

Ilyen további czelok, hogy csak néhányat említsünk : egy hatal
mas internátus felállítása, mely közvetlen valósítaná meg a közép
osztály itjainak ingyenes nevelését: a nemzet népesedésének előmoz
dítása «gyermek-ösztöndíjak» révén, továbbá az emberbaráti intéz
mények (vakok, siketnémák stb.) támogatása ; a tanítók, tanárok és 
szegénysorsú tudósok családjainak segélyezéses (kórházak, sana- 
tóriumok, fürdő- és üdülő-helyek tanítók és tanárok részére ; «taná

* Mr. Carnegie к Conundrum. £  40.000,000 What shal I do with 
it?  by W. T. Stead. London, 1900, 156 lap.
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rok háza» és a földmíves-osztály anyagi támogatása; mások még 
részletesebb czélok szószólói: az ifjúság testi nevelésének ügyét 
és érzéki ellenállóképességét szeretnék előbbre vinni, avagy a pálya- 
választás egészséges irányítására és a még fennálló társadalmi 
válaszfalak ledöntésére az ösztöndíjakat egyes iskolanemekhez : 
a reál-, kereskedelmi, földmíves- v. polgáriskolákhoz kötnék (a 
mitől a febris gymnasialis gyógyítását is remélik), stb. - -«Mily nagy 
erkölcsi, mily nagy irányító hatása lenne, — mondja igen helye
sen egy írónk * — ha egy Pálffy János gróf figyelmeztetné a közép 
úriosztályt, hogy az ipari és kereskedői pálya nem lealacsonyító, s 
hogy a középosztály igazi regenerálása csakis úgy remélhető, ha 
végkép megszűnik a nem-úri foglalkozások iránt való elfogult
ság, ha nem nevelünk minden áron minden gyermekünkből urat.»

Őszintén méltányoljuk mindezen nemes eszmék és czélok 
jogosultságát, melyeket ezen alkalomból és e helyről is legmelegebb 
figyelmébe ajánlunk mindazoknak, a kik Pálffy gróf példáján 
buzdulva, nagylelkű áldozatkészségét követni óhajtják; de viszont 
nem hallgathatjuk el, hogy a most kitűzte czél nem áll a felsoroltak 
egyike megett sem, s hogy tőle az egész nemzetre kiható javulást 
lvárhatunk feltéve, hogy a megvalósítás az alapításhoz méltó 
lesz és az marad.

S ezzel elérkeztünk volna a kritikusok egy másik táborához, 
a kiknek aggodalmait szintén nem hallgathatjuk el.

Jóllehet az alapító-levél még nem készült el, máris elég vilá
gosan ismerjük magának az alapítónak nézeteit e kényes pontról 
a következő idézetekből: «Alapítványom a magy. kir. kormány 
képviselete és fenhatósága alatt állana s általa kezeltetnék is oly 
módon, hogy minél több ösztöndíj lehessen alkotható. . .  Az ösz
töndíjak a magyar középosztály magyar érzelmű családjai oly 
gyermekeinek lesznek minden valláskülönbség nélkül a magyar 
kormány által adományozandók, a kiket a tanári kar tehetségük s 
törekvésük folytán ösztöndíjra érdemesnek fog kijelölni és a kiknek 
szülei eme, mintegy neveltetési járulékra, nem megfelelő vagyoni 
erejük folytán utalva lesznek.»

íme, minden egyes szónak megvan a súlya, és jóllehet a 
Pálffy-ösztöndíjak szabályzatát majd csak ezután fogják megszer
keszteni, a most idézett szavak minden kétséget kizáró világosság

5 1 8

* Nemzeti Iskola 1900, okt. 20. vezérczikk.
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gal és határozottsággal jelölik meg azt a liberális és igazságos 
irányt, mely az alapitó szeme előtt lebeg s a melynek az ő szelle
mében leendő s megalkuvást nem tűrő megvalósítása a legkeve
sebb, a mivel hála fejében neki tartozunk. E szerint nem csak 
bízunk benne, de határozottan elvárjuk, hogy a Pálöy-ösztöndíjak 
kezelésében és adományozásában egy helyes és körültekintő szabály
zat egyszer s mindenkorra elejét fogja venni bármely visszaélésnek 
s hogy ez a, mondhatnám magasztos nemzeti alapítvány tisztasá
gában és puritán jellegében mindvégig meg fog őriztetni.

De ne engedjük ezen ünnepélyes pillanatban örömünket és 
büszkeségünket megzavartatni azok részéről, a kik mindenben 
veszedelmet sejtenek s kicsinyes szempontokat emlegetnek, hanem 
csatlakozzunk bizalommal és hittel azon reményhez, melyet mi
niszterünk köszönő-levelében imígy fejezett ki : «Adja Isten, hogy 
a hatalmas alapítvány felhasználása mindig abban a magasztos 
szellemben történjék, mint a milyenben fogant, s mindig annyi 
sikerrel járjon a magyar faj megerősödése érdekében, mint a 
mennyi siker Nagy méltóságod lelki szemei előtt, nemes elhatáro
zásakor, óhaj- és reményképen lebeghetett.»

*  *  *

Előadásomban igyekeztem napjaink legkiválóbb tanügyi 
eseményének többirányú jelentőségét megvilágítani, s ebben nagy 
segítségemre volt maga a tett, mely minden szónál és írásnál éke
sebben beszél.

Képzeletem az idők folyamát egy századdal megelőzi s a 
jövőnek ezen képében egy kedves és hatalmas kulturális tényezőt 
pillant meg : a volt Pálffy-stipendisták Országos Egyesületét, 
melynek tagjai között nagy számmal vannak az akkori Magyar- 
ország vezérlő férfiai, a kik kegyelettel ápolják jóltevöjüknek nemes 
emlékét.

Sokáig gondolkodtam azon, mit kívánhatna Társaságunk és 
az egész haza tanuló ifjúsága és tanítósága a legnagyobb magyar 
pædagogus-mæcenâsnak? — Kevés az, de mégis sok: Engedje a 
Gondviselés, hogy legszebb ábrándjai megvalósuljanak : közülök 
bizonyára az is, hogy saját tette minél számosabb kővetőre talál
jon, s adja az Ég, hogy majdan legalább szelleme gyönyörködhes
sék a dús vetésnek ezernyi-ezer arany kalászában !

K emény F e r e n c z .
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TYPIKUK HIBÁK A MATHEMATIK AT TANÍTÁSBAN.*

A legkedvesebb elismerés, a mely a munkást érheti, a pálya
társak elismerése. Ebben láthatjuk, hogy munkásságunk nem volt 
hiábavaló, mert mások és pedig szakférfiak, sikeresnek tekintik; 
de ebben erősödik meg egyúttal a jövőbe vetett hitünk és bizal
munk, mert Íriszen az elismerés egyúttal azt is jelenti, hogy még 
várnak tőlünk további munkásságot is. Engedjék meg nekem, hogy 
a tisztelt Társulat részéről rendes taggá való megválasztásomban 
ért kitüntetést, melyért meleg köszönetét mondok, ne csak, mint 
a múltban kifejtett csekély munkásságom jutalmazását, hanem 
egyúttal mint jövendőbeli tevékenységemben vetett megtisztelő 
bizalmuk jelét tekinthessem. Sajnos, ez a munkásság nem terjedhet 
ki az elméleti pædagogiai kérdések tervszerű művelésére, a mire 
pedig nálunk igen-igen nagy szükség volna; de a mennyiben 
minden tanítónak, legyen az elemi iskolai, vagy egyetemi : a taní
tás csak eszköz, és hazánk jövendő polgárainak nevelése a főczél, és 
a mennyiben minden tanítás sikere attól függ, hogy tudományát 
miképen tudja a tanító a tanuló lelki képességeinek, fölfogásának 
megfelelő formában, az egész szellemi tartalmába beleilleszteni, 
szerves egészszé összeforrasztani, szóval a pædagogiai elmélet által 
részben megteremtett, részben jóváhagyott gyakorlatnak meg
felelően közölni ; ennyiben remélhetem, hogy a társulat elveinek 
megfelelően működhetem tovább is a pædagogiai gyakorlat terén.

Bocsánatott kell kérnem, hogy e társulatban majdnem szak
szerű kérdésekkel foglalkozom ; de úgy vélem, hogy mindenikünk- 
nek az a kötelessége, hogy a saját foglalkozása szűk körében keresse 
meg azokat a pædagogiai természetű problémákat, a melyeket, 
épen, mert a maga szakjában könnyebben kezelheti őket, talán 
némi sikerrel tárgyalhat és ezzel az általános pædagogiai kérdések 
tárgyalásához anyagot szolgáltat.

A természettudós tudja, hogy hiba nélkül észlelet nem gon
dolható. Azért vizsgálatainál előre megállapítja azokat a határo
kat, melyek között az észlelési hibák mozoghatnak és másra nem 
is törekszik, minthogy e. kétségtelenül hibás észleleti adatokból 
kiszámítsa a legvalóbbszínű eredményt. Ha azonban azt tapasztalja.

* F ö lo lv a s ta  szerző  a M. Pæ d. T árs . 1900. évi okt. 20-ik i ü lésen .
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hogy az észlelet hibái következetesen a megszabott határokon 
túl vannak, akkor keresi azokat az okokat, a melyek e hibákat 
előidézhetik. A sociologue, a nemzetgazda, a politikus sem tesz kü
lönben. Hibák, vagy miként a társadalmi téren mondhatjuk, bű
nök, vétségek, mindig voltak és mindig lesznek. Ezek ellen rend
kívüli intézkedésekre emberi mivoltunk miatt nincs szükség. De 
lia e hibák, e bűnök, mint sajnos, sokszor tapasztalhatjuk, nagyobb 
számban fordulnak elő, nagyobb méreteket öltenek, vagy egyes 
irányokban következetesen fejlődnek, akkor igenis foglalkozni kell 
velük.

A tanítónak, a szülőnek, a nevelőnek is erre az álláspontra 
kell helyezkednie. Különös figyelemmel kell kisérnie azokat a 
hibákat, melyek makacsabbak, jelentősebbek, tervszerűbbeknek 
látszanak a közönséges apró hibáknál és nem szabad elmulasz
tania e hibák okainak gondos kutatását, és a kellő diagnózis után 
azok orvoslását.

Ezúttal, hogy elég biztosan járhassak, sokkal, de sokkal, 
szűkebb határok közé szorítom a tárgyalásomat. Nem erkölcsi 
hibákról és vétségekről szólok, csak gondolkozásbeliekről. És 
nem is a gondolkozás általános hibáival foglalkozom, hanem 
csakis azok egynémelyikével, a melyek a mathematikai tanításban, 
s a mathematikai gondolkozásban szerepelnek. Minthogy azonban 
a mathesis a legegyszerűbb tere a logikai alkalmazásoknak, remé
lem, hogy mások az általam tárgyalandó szűk kérdések keretén 
tűi fognak emelkedni és a kérdést általánosabb szempontból tár
gyalhatják.

Nincs olyan tanító, a ki ne tapasztalta volna, hogy a mathe
matikai tanításban bizonyos hibák évröl-évre ismétlődnek s nem 
csak egy-két tanulónál, hanem rendszerint a tanulók szokatlan 
nagy számánál. Ezeket a hibákat a közönséges, lépten-nyomon 
elkövetett apróbb, egyeseknél, ügy mondhatjuk esetlegesen előfor
duló hibáktól megkülönböztetésül, typikus hibáknak akarjuk ne
vezni. E typikus hibák egynémelyikére rá akarok utalni és pedig a 
tanítás és a mathematikai gondolkozás különböző területein.

Kezdem az egyszer-egygyel. Ki nem tudja, hogy az egyszer
egynek vannak kiváló nehéz részletei, a melyeket a g}rermekek leg
nehezebben tanulnak meg és a melyeket legkönnyebben összeté
vesztenek. Ilyen pl : a 6-szor 7, 7-szer 8, G-szor 9. stb. Különösen 
ezt a két utóbbit szokták legtöbbször összecserélni a tanulók.
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Miért ? Talán nem csalódom, ha azon nézetemnek adok kifejezést, 
hogy azért, mert ezek igen közel vannak egymáshoz és az ilyen 
nagy számok individuális elkülönítése akár a szemlélet, akár más 
individuális tárgyalással nem lehetséges. A jó tanítónak ismernie 
kell e kényes részleteket és rájuk kiváló gondot kell fordítania.

Igen érdekes, hogy a tanulók a számlálásban is minő hibát 
követnek el. Észrevettem, hogy egy tanító sokat számláltatott szá
zával. Azonnal felmerült az az aggodalom, hogy a tanulók nem 
elég biztosak a számlálásban.

Türelemmel számiáltattam egy kiváló tehetségű gyermekkel 
babot. A századik után kissé habozott, s a következő szemre azt 
.mondta : kétszáz. Typikussá vált ez a hiba ; de csakis a tanító 
hibája miatt. Ugyancsak a számlálás érdekes typikus hibáját tapasz
taltam a középiskolába lépő tanulóknál. Sokszor tanítottam első 
osztályban, és rendszerint tapasztaltam, hogy sok tanuló 1099 
után 2000-et mondott ; de volt olyan is, a ki már 109 után 200-at 
mondott. Ez is csak azért volt typikus, mert a számlálás ezen 
nevezetes zátonyaira a tanítók nem fordítanak elég gondot. Nem 
is akarom említeni azokat a typikus hibákat, a melyek a számok 
írásánál felmerülnek, ha több 0 van a számban.

Typikus hibának tekinthető az is, hogy a tanulók sokszor bel
jebb írják a részletszorzatot, a helyett hogy kifelé írnák, jobbra 
teszik a tizedes pontot, a helyett, hogy balra tennék, a melyek 
mind abból erednek, hogy csakis mechanikus számításra szoktat
ták őket és ebben az ösztönszerű működésben sokszor megesik, 
hogy a gépezet megakad és nem áll rendelkezésükre a kisegítő 
gépész : a helyes értelem.

Elméleti szempontból is igen nevezetesek azok a typikus 
hibák, a melyeket a középiskolában a törtszámokkal való művele
teknél tapasztalunk. Ha azt kérdezzük, hogyan számítják ki 1 kg 
adott árából 8 4 kg árát, igen sokszor halljuk azt a feleletet, hogy 
3/4-el elosztjuk az 1 kg árát. Nyilván onnan ered ez a válasz, mert 
az V4 kg árát úgy kapja meg a gyermek, ha az 1 kg árát 4-gyel 
osztja és hirtelenében hamis analógia szerint következtetett. For
dítva, ha 3U kg áráról 1 kg-éra kell következtetnünk, igen sokszor 
halljuk azt, hogy 3,4-el kell szorozni. Itt meg nyilván onnan ered 
a tévedés, mert többnek az árát rendesen szorzással kapja meg. Az 
sem ritka eset, hogy a tanulók azt hiszik, hogy a tört értéke nem 
változik meg, ha a számlálóhoz és a nevezőhöz egyenlő számokat
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adunk. Itögtön belátható, hogy itt is a hamis analógia vezeti félre 
a gyermeket.

Az oszthatósági viszonyok tárgyalásánál sokszor volt alkal
mam hallani, hogy azt nem lehet megtudni, hogy valamely szám 
osztható-e 7-tei. Ebben is természetesen a tanítás hibája nyilvá
nul, a mely tudákosan foglalkozik olyan dologgal, a mivel nem is 
kellene foglalkoznia és azokat az egyszerű oszthatósági kritériu
mokat mint az oszthatóság egyedüli ismertető jeleit tanítja, holott 
az igazi ismertető maga az osztás.

Igen nagy ingadozást észlelünk a tanulóknál a mértékek át
számításánál. Nem elég biztosak abban, hogy mikor kell a váltó- 
számmal 8okszorozniok és mikor kell osztaniok. Épen így sokszor 
tévednek a 25-tel, lí25-tel stb. való gyorsabb fejszámolásokban, a 
melyeknél a szorzást és osztást gyakran fölcserélik. Mindkettőnél 
megint az értelem nélküli mechanismus okozza a zavart.

A leggyakrabban tévednek a tanulók az arányosságon alapuló 
számításoknál, különösen, ha ezt, az értelemfejlesztés szempont
jából megbecsülhetetlen, kiváló anyagot nem használja fel a tanár 
a maga igazi rendeltetésére, hanem a laikusokat megtévesztő 
gyorsszámolás mechanismusainak elsajátítására. A főhiba itt az, 
hogy ettől fogva a tanuló minden feladat megoldásánál proportió- 
kat állít fel, nem is gondolva arra, hogy két mennyiség a világon 
a legtöbb esetben nem arányosan változik. A második hiba, hogy 
az egyenes és fordított arányosságban igen sok tanuló bizonyta
lan és a kettő közötti habozásában sokszor egészen elveszti maga 
alatt a talajt. Ezek a typikus hibák természetesen minimumra 
redukálódnak, ha a számtani oktatásnál főczélunknak az értelmes, 
gondolkozó, következtető számítást tekintjük.

Arra is bukkantam hosszú számtanitanítási gyakorlatom alatt, 
hogy a tanuló olasz praktikát akart alkalmazni olyan esetben is, 
midőn a két mennyiség között fordított arány van. Ennek okát 
abban lelem, hogy tanáraink sőt majdnem kivétel nélkül tanköny
veink sem mondják meg határozottan, hogy ez az eljárás csakis 
egyenes arányosság esetében alkalmazható.

De nem folytatom tovább ezt a listát, ámbár a számtani ok
tatás bőven terem még ilyen typikus hibákat a kamatszámításnál, 
és főként a diskontszámításnál, mely tankönyveinknek még ma is 
egyik leggyengébb oldala, az értékpapirszámításnál stb ; de ezek 
jórészt az előbb említettekhez hasonlók.
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Az algebrai tanítás még bővebben terem typikus hibákat. 
Nehogy türelmüket túlságosan igénybe vegyem, csak egynéhányra 
szorítkozom. Kérdezzék meg az algebrai tanítás első óráiban, hogy 
a egész szám után melyik következik a természetes sorban. A gyen
gébb tanulók túlnyomó része azt fogja mondani : b. A negatív szá
mokkal való műveletnél igen gyakoriak a hibák. Érdekes pl. az, 
hogy ha a tanuló a negativ általános számot biztosan és helyesen 
vonja is le és soha sem téveszti el, hogy a— (—b) =  a-\-b: de a 
numerikus példákat elhibázza és 8— (—5)-re hamarosan azt 
mondja 3. Miért? Azért, mert a kivonás fogalma nála szorosan 
kapcsolatos a kevesbbedés fogalmával, tehát az első pillanatra fel
ötlő 3-at. a mely a 8-nál kevesebb, megfelelőnek véli. A művele
teknél a leggyakoribb typikus hibák az (a-\-bf =  a2+ ö 2; 
(a— b f  — a4— 6a, (a-\-b) (c+d) =  ac+bd, az (ab) с =  ac. be,
ab a b  , , • , ,
- =  —■- az x m x n — afnn es (ост)" =  x m+n stb. Érdekes typikus

hiba, a mit különben olyan egyénnél tapasztaltam, a kinek már 
nem volna szabad ilyen hibát elkövetnie, az, hogy egy háromtagú 
köbének megalkotásánál a 6 abc tagot következetesen kihagyta. 
Nyilván a kéttagú köbének analógiájára alkotta meg a formuláját.

Ilyen hamis analógiát találtam egyébként más helyen is, a 
hol több tudákossággal, mint tudománynyal, a középiskolában a 
determinánsokat tanították és a harmadrendű determináns kifej
tésére szolgáló u. n. Sai rus-féle eljárást minden aggodalom nélkül 
alkalmazták a negyedrendű determináns kiszámítására is, holott 
erre egyáltalában nem alkalmazható.

•Jól kell a tanárnak azokat a typikus hibákat ismernie, a
melyek az egyenletek megoldásánál fellépnek. Ha az x-\-a= b  és 
X" =b  alakú egyenleteket már hibátlanul oldják meg a tanulók,

dmég mindig hibát ejtenek az a—x= b , az — b egyenletek meg
oldásánál.

A geometria tanításánál egészen más természetű typikus 
hibák szerepelnek. Ezeket két osztályba sorozhatjuk : az egyikbe 
azokat tehetjük, melyek a szemlélet hibás voltából, vagy a szemlé
let túlbecsüléséből erednek, a másikba pedig azokat, a melyek 
inkább logikai tévedések, a deductio hibái. A tanulók a felső osz
tálybeli geometriai tanítás első fokán a bizonyítások iránt termé-
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szetes ellenszenvet éreznek. Nem tudják és nem akarják belátni 
ennek a szükségességét: mert hiszen úgyis látják vagyis inkább 
látni vélik a geometriai viszonyokat. De ezek a szemléletek sok
szor inkább topograpliiai szemléletek, azaz olyanok, melyek egy- 
egy geometriai alakra vonatkozók, mintsem olyanok, a melyek igazi 
geometriai, tehát teljesen általános érvényű szemléletek. Ezúttal 
nem akarok a szemlélet hibáival foglalkozni, az inkább a rajztaní
tás szempontjából érdekes. Ennek kell a tanulókat a helyes látásra 
és a tiszta szemléletre szoktatnia és különösen az esetek nagy szá
mából a szemlélet általános elemeinek elvonását előkészítenie. 
Csak egy-kettőre utalok. A stereometria tanításában sokszor tapasz
taljuk, hogy a tanulók a téralakzatok helyzetéről hamis szemlélet
tel bírnak. Azt hiszik, hogy az egyenesre egy pontjában a térben is 
csak egy merőleges vonható és hogy ha az egyenes a sík egyik 
egyenesére merőleges, a síkra is az. Ajánlom, hogy próbálják meg 
szaktársaim ennek igazolásául a következőt. Húzzanak a táblán 
egyenest és adjanak a tanuló kezébe pálczikát azzal, hogy helyezze 
ezt az egyenesre merőlegesen a térben. Bizonynyal az esetek túl
nyomó többségében a táblára is merőlegesen helyezik és némi meg
lepődéssel látják, hogy másképpen is tehették volna. Ugyanilyen 
tévedést fognak tapasztalni, ha a pálczikát az asztal lapjával pár
huzamosan helyeztetik. Bizonynyal az asztal szélével hozzák pár
huzamos helyzetbe.

A stereometriában fellépő legnagyobb tévedésnek tekinthető, 
hogy a tanulók legtöbbször azt hiszik, hogy a szimmetrikus testek 
egyúttal egybevágók is, hiszen még tankönyvben is szerepel ez a 
tévedés. Világos, hogy a hamis analógia vezeti ebben a tanulót, 
mert a síkban tényleg egybevágók a szimmetrikus idomok. Sohase 
szabadna elmulasztanunk Kant példájának a felemlítését, hogy a 
jobb keztyű nem húzható a balkézre. A hamis analógiának érde
kes esete található egy tankönyvben, a hol a sokszög felezését úgy 
végzi a szerző, hogy átalakítja háromszöggé és a háromszög felező 
vonala által a sokszöget is megfelezettnek véli.

De nem folytatom a szemléletből eredő tévedéseket. Hogy 
miképpen kell ellenük védekeznünk, az nyilvánvaló. Pontos szem
léletre kell szoktatnunk a gyermeket. Ez az első kívánság. Ezen
kívül pedig arra kell ügyelnünk, hogy a szemlélet változatos legyen. 
Ne elégedjünk meg egyes, specialis helyzetek, egyes specialis alak
zatok szemléltetésével, ne hagyjuk az egyszer véletlenül felrajzolt
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ábráinkat utánozni, hanem lehetőleg variáljuk ábráinkat és pedig 
nemcsak különféle alakok felrajzolásával, hanem azzal is, hogy 
az idomokba mozgást (az alkotórészek eltolódását) viszünk bele.

A tévedések másik csoportja logikai természetű. Leginkább 
abból ered, hogy a tanulók a tételeket könnyelműen megfordítják. 
Abból, hogy az egyenlőszárú háromszög egyúttal egyenlőszögii, 
azonnal következtetik, hogy az egyenlőszögü háromszög egyenlő 
szárú. Talán nem lesz felesleges, ha a geometriai bizonyítások
nál rendszerint szereplő tételek logikai kapcsolatára ráutalok. E négy 
tétel a következő : 1. A est B, 2. non A est non В , 3. B  est A , 4. non 
B est non A. Ezek közűi csak kettőt kell bizonyítani; mert ha igaz 
az 1-es, igaz a 4-es is és viszont. Épen így a 2 és3 együttesen érvé1 
nyes. Megjegyzem, hogy a tételek ezen összefüggését azonnal be
láthatjuk, ha a fogalmak köreit, nem mint a közönséges módon 
szokás, síkon, hanem gömbfelületen ábrázoljuk. Ha ugyanis a 
gömbön megrajzoljuk az A körét, akkor a gomb másik zónája 
ábrázolja a non A  fogalom körét és ha az A zónája benne van a 
В zónájában, akkor a non В zónája egeszen benne van a non A 
zónájában, s. i. t. Az 1-es és 4-es valamint a 2-ős és 3-as mindig 
együtt érvényes. De az 1-ből a 3 nem következik, azt külön kell 
bizonyítani.

A tévedések egész sorozatát találjuk a geometria formális 
részében, a melyek épen olyan typikusak, mint az algebrában 
jelenkezők. Csak egynéhányra akarok rámutatni. Ezek a követke
zők : sin a-j-cos « =  1, sin (a-j-.f) == sin a.-)-sin ß> sin 2a. =  2 sin a,

sin-^= ~  sin a, valamint a sinus-tétel hibás formája a : b =  a : ß

stb, melyek mindegyikénél a hamis analógia, még pedig legtöbbször 
a tisztán az emlékezetre bízott hibás mechanismusból eredő vezeti 
félre a tanulót. A typikus hibák egész lánczolatát mutatja a ma- 
thematika fejlődése is. Úgyszólván a tudomány haladásának egyik 
útja a hamis analógiák kiküszöbölését czélozza. Csak egynéhányra 
akarok ráutalni. Az első, a mely philosophiai szempontból is érde
kes, abban a görög sopliismában jelentkezett, hogy Achilles nem 
érheti el a teknős békát. Miben áll ez a tévedés? Az okoskodás a 
következő : Ha Achilles el akarja érni a teknősbékát, meg kell 
tennie azt az utat, a mennyivel a teknős béka előtte van. Ehhez 
idő kell. Ez alatt a teknősbéka megint előbbre kerül. Achillesnek 
most ezt az utat kell megtennie. Ehhez ismét idő kell s. i. t., vég-
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télén sok idő kell. Már pedig végtelen sok idő, együtt végtelen nagy 
idő tehát soha sem éri el. A tévedés az aláhúzott állításban van, a 
mint a mathematikus azonnal észreveszi, hogy itt egy végtelen 
geometriai sorról van szó, melynek hányadosa l nel kisebb; tehát 
eonvergens.

A mathesis számos ilyen tévedést tüntet fel. Kérdéseiben és 
feleleteiben egyaránt. Sokáig keresték a n egyed fokúnál magasabb 
egyenletek megoldását gyökvonásokkal, mígnem a jelen század a 
hamis analógiának ezt a kísérletezését teljesen beszüntette, mert 
Buffini, Abel és Galois vizsgálatai kimutatták, hogy csak igen spe
ciális esetekben lehetséges a problémának ilyen megoldása.

Az analytikai vizsgálatoknak, egy érdekes typikus hibája 
nyilvánult a végtelen sorok használatában. Már a tizenhetedik 
században gyakran használták a végtelen sorozatokat ; de az a 
kérdés, hogy convergens-e a sor, vagy nem, a mathematikusokat 
nem igen foglalkoztatta. A kik e kérdést fölvetették, azok is elég
ségesnek tartották azt, hogy lim an= o  legyen, bár már Bernouilli 
János az ellenkezőt megmutatta egy általános feltűnést keltett 
példán. Euler, Lagrange s a többi kiváló lángelméjű mathemati- 
kusok is természetesnek tartották, hogy a végtelen sok tag összege 
is épen úgy viselkedik mint az összeg általában, és e hamis ana
lógia által félrevezetve, nem is gondoltak arra, hogy ez esetben az 
összeg legprimitivebb tulajdonsága : tagjainak fölcserélhetősége 
sokszor áldozatul esik. Csak a genialis prágai mathematikus Bol
zano és az újabb analysis valódi apja Cauchy tárgyalták behatóan 
a sorok eonvergentiájának kérdését és csak e század derekán fog
lalkoztak Dirichlet és Kiemann a tagok fölcserélhetőségének kér
désével. Azt mondhatjuk, hogy a végtelen sorok tanának fejlődése 
voltaképen egy állandó küzdelem volt a közönséges összegek tör
vényeinek analógiája ellen.

Egv másik, igen érdekes typikus hibája nyilvánult az ana- 
lysisnek a differencziálás fejlődésében. Itt a már említett hibás meg
fordítás nyilvánult. Hamarosan belátták, hogy minden dift'eren- 
cziálliató függvény folytonos, sokáig uralkodott az a hibás meg
fordítás, hogy minden folytonos függvény differencziálható. Egy 
physikusnak, Ampére-nek jutott eszébe, hogy ezt az állítást volta
képpen bizonyítani kellene ; de természetesen bizonyítani nem 
tudta; mert miként e század legújabb különösen Weierstrass vizs
gálataiból kiderült, e kettő : a folytonosság és differencziálhatóság
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két, lényegesen különböző jellemvonása a függvények egyes osztá
lyainak. Épen ilyen hibás megfordítás nyilvánult magában a függ
vény fogalmának a megállapításában. Minthogy ugyanis az x  min
den analytikai alakja az x  függvényének tekinthető, magától érte
tődőnek vették, hogy minden tetszésszerinti függvény analytikai 
alakban állítható elő és Fourier a physikus ezt az analytikai előál
lítást már megtalálni vélte. Csak később, különösen Dirichlet vizs
gálatai mutatták meg, hogy az y-nak a:-tői való függése és a Fou
rier által jelzett analytikai alakban való előállítás, —- sőt talán min
den analytikai alakban való előállítás két lényegesen külön
böző dolog.

A hamis analógiái vezette Lagrange-ot akkor is, midőn az 
egész függvények mintájára minden folytonos függvényt Taylor 
sorban előállíthatónak tartott, holott Cauchy és később pontosab
ban König Gyula és Pringsheim, kimutatták, hogy ehhez az elő
állításhoz a folytonosság nem elég, még a diflérenczialhatóság sőt 
a végtelen sók differencziálhányados elöállíthatása sem elegendő.

De nem folytatom tovább a mathematikai tudományok fej
lődésében nagy szerepet játszó typikus hibák felsorolását. Csak 
arra utalok, hogy ma már az existentia tételek egész sorával véde
kezik a mathesis az ilyen hibák ellen. Nem elégszik meg azzal az 
analógia által nyújtott igazsággal, hogy minden algebrai egyenlet
nek van gyöke, hanem Gauss tényleg bebizonyítja, hogy minden 
algebrai egész függvény felbontható első és másodfokú tényezőkre : 
nem elégszik meg azzal az analógia tétellel, hogy minden diftéren- 
cziálegyenletnek van megoldása, hanem Cauchy bebizonyítja, 
hogy a normális esetekben ilyen megoldás tényleg létezik, és e 
vizsgálatai folyamán rájött azokra a szükséges föltételekre, melyek 
mellett a szóban forgó analógia szerinti következtetés tényleg el
végezhető. Sőt még egy lépéssel tovább megy. Nem elégszik meg 
azzal, hogy bizonyos dolgok létezését megmutatja, hanem gondos
kodik arról, mint Kronecker követeli, hogy meghatározásai ne 
állapodjanak meg a logikai formáknál, hanem mathematikai tes
tet öltsenek, a mennyiben a tényleges előállításra szolgáló utat is 
megjelöli: a logikai evidentiából a reális evidentia területére lép.

Foglaljuk össze a tárgyalásunkat. Az elemi oktatástól fel 
egészen a legfelsőbb mathematikai oktatás birodalmáig kalandoz
tunk át a mennyiségtudomány területein és mindenütt bukkan
tunk olyan typikus hibákra, a melyek nem az egyén, nem is a



tanító, hanem inkább a tárgy és az emberi gondolkozás hibái. Ezek 
rendszerint három forrásból eredtek : A tévedések egyik csoportja, 
talán a legtöbb, hamis, vagy elhamarkodott analógiából ered, 
azaz abból, hogy a föltételeket más esetekben fennálló föltételek
kel megegyezőknek véljük, holott a teljes megegyezés hiány
zik. A tévedések másik csoportja a következtetés hibája és legtöbb
ször a tétel hamaros, elhirtelenkedett megfordításából ered. A har
madik csoport a szemlélet hiányosságából származik.

A legfontosabbnak tartjuk a hamis analógiából eredő tévedé
seket. Miképpen lehet ezeket elhárítani? Az analógiák kiküszöbö
lésére természetesen gondolni sem lehet: a tudományos kutatás
nak és a tanítás methodusának is legfontosabb eszközei ezek. Még 
a reductiójukra sem gondolhatunk, mert hasznavehetöségük min
den kétségen felül áll. De a tévedésekben nyilvánuló hamis ana
lógiák ellen igenis védekeznünk kell. A legjobb védelem a feltéte
lek pontos és gondos megállapítása, a feltételekben mutatkozó 
különösségeknek szigorú kidomborítása és a mechanikus, ertelem 
nélkül való számítások és következtetések lehető kiküszöbölése. 
Nem szeretném, ha félreértetném. Jól tudora, hogy a számolásnak 
és szerkesztésnek vannak olyan elemei, a melyeknek mechani
kusakká kell válniok. Az a tanuló, a ki az egyszeregyat érti, de 
mechanikusan nem tudja használni, rossz számoló. Épen olyan 
rossz szerkesztő, a ki az egyenes közt nem tudja gondolkozás 
nélkül megfelezni. De egyrészt e mechanikussá való ismeretek 
számát minimumra kell redukálni, másrészt pedig magának a 
mechanismus elsajátításának is értelmesnek kell lennie. Mielőtt 
mechanikussá válik egy-egy részlet, előbb jól át kell értenie a ta
nulónak, hogy esetről-esetre agyvelejének abból a zugából, a hol 
az ösztönszerű készségek között tartózkodik, a tudatos functiók 
közé emeltessék.

A hamaros megfordítások elleni védekezés sokkal könnyebb. 
Elégséges, ha esetről-esetre az egyes tételek megfordíthatatlansá- 
gát a tanulónak tényleg bemutatjuk és a magasabb osztályokban a 
tételek logikai kapcsolatára is utalunk. Végre a szemlélet hibáiból 
eredő tévedések ellen a küzdelemben támogatásunkra lesz a jól 
vezetett rajztanítás, a melynek hogy a mainál nagyobb szerepe 
legyen ifjúságunk nevelésében, mindnyájunk buzgó kívánsága.

Ezzel kapcsolatban rá akarok utalni a hibák módszertani 
kezelésére is. Általában az az elv érvényes, hogy a hibákat gon-
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tlosan kerülnünk kell, s ha felmerülnek, iparkodnunk kell azokat 
hirtelenében a feledés homályába sülyeszteni, mert ha a tanár bő
vebben foglalkozik a hibákkal, a tanuló lelkében jobban megragad 
a hibás, mint a helyes dolog. A mathesis ebben a tekintetben ked
vező helyzetben van. Egyrészt az által, hogy itt majdnem minden 
egyes esetben a hibák száma véges, nem mint irodalmi szakoknál, 
ä hol végtelen. Majdnem mindig előre felsorolhatjuk, hogy a 
tanulók minő hibákat fognak ejteni. De előnyben van azzal is, 
hogy a hibát a tanítás hasznára lehet fordítani, valamint a matbe- 
matika tudományos fejlődésében is a hibák kiküszöbelésével 
érjük el a legérdekesebb eredményeket. Minden egyes hiba meg
állapítása, a hibás eredménynek a helyestől való eltérése, a hiba 
okának es helyének kutatása új meg új feladatokat szolgáltat.

Végül még csak egy dolgot. A hibák elkerülésének, vagy 
azok minimumra szállításának legfontosabb kelléke az, hogy 
a tanár a hibákat ismerje, felismerje és azok okait türelmesen 
Keresse.. E keresésnél én mindig azt az elvet követtem, hogy elő
ször a magam eljárásában, azután a tárgy természetében és csak 
harmadsorban kerestem a növendékben a hibát. Azt hiszem ez a 
legjobb eljárás nem csak a gondolkozásbeli, hanem egyéb hibák 
felismerésére és orvoslására is. Веке Manó.
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EÖTVÖS NÉZETEI
AZ OKTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLLAMI JOGOKRÓL 

ÉS KÖTELESSÉGEKRŐL.
(Befejező közlem ény.)

III. Állami jogok és kötelességek a főiskolai oktatás terén.*

Az államnak az oktatáshoz való viszonya szerint nemcsak 
az a kötelessége, hogy az elemi oktatásban minden polgárát része
sítse és a középoktatás élvezetét lehetővé tegye, hanem köteles ki
terjeszteni figyelmét az oktatás legmagasabb ágára, a tudományos

* I. T j. a  p e s ti  k ir .  m ag y ar egyetem  ú jb ó l szervezése tá rg y áb an . —  
E n n ek  indokolása . —  I I .  T j. a  kolozsvári orsz. egyetem  felá llítása  tá rg y á 
ban . —  E n n e k  in d o k o lása . —  I I I .  T j. a p e s ti József-m űegyetem  újból 
szervezése tá rg y á b a n . — E n n ek  indokolása. —  M in d h á rm a t bead ta  1870. 
b .  E . J .  V . és k . m .
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oktatásra is. Az egész nemzet állását, másokhoz váló viszonyát a 
tudományok és művészet terén elért eredmények, vagyis a műve
lődés minél magasabb foka határozza meg. Napjainkban mind
inkább tapasztalható — úgymond Eötvös, — hogy a szellemiek
ben való haladottság nemcsak anyagi téren nagy. befolyású, de az 
egész ország jövője s hazánk nemzetközi állása ettől függ. Meg
győződése volt, hogy a szellemi haladás, magasabb népművelődés 
lehetetlen oly országban, hol nincsen tudomány. Ez pedig csak 
■ott fejlődhet ki igazán, a hol ez a művelt nép egészséges talaján 
nyugszik. «Ebben ágaznak szét a tudomány fájának gyökerei.»

Az államnak itt első kötelessége, hogy a teljes tanszabadság 
elvének alapján a tudományok ápolására és fejlesztésére hivatott 
egyetemet állítson, a mely nem fényűzési czikk, hanem felállítása 
országos érdek. A tanúlni akaró ifjaknak erre módot kell nyújtani, 
hogy ne menjenek egyetem hiánya miatt külföldre. Ügyelni kell 
arra is, hogy a tudomány haladását, a tudós tanárok képződését 
ne akadályozza az, hogy úgy sem találnak megfelelő tért.

Az egyetemen egyképen tartozik biztosítani az állam a tanítás 
és tanulás szabadságát s minden ide vonatkozó intézkedésében a 
tudományos czélt kell szem előtt tartania. Biztosítania kell minden 
tudomány egyenlő szabadságát я a tanárokét is, hogy kinevezésük 
után tanítsanak úgy és azt, a hogyan s a mit jónak látnak. Nem 
tudja Eötvös a tudománynyral összeegyeztetni, hogy valakit csak 
azért nevezzenek ki egyetemi tanárrá, mert bizonyos rendszert 
követ s nem egyes egyedül azért, mert a tudományban bizonyos 
helyet foglal el. És tökéletes igazsága van benne. Tudományos 
szempontot nem szabad melléktekintetnek alárendelni, mert ezzel 
már veszélyeztetnők. Épen a czél, a tudomány haladása kívánja, 
hogy különböző rendszert követő s egymással talán ellenkező 
tudósoknak is helyet adjon az állam az egyetemen. Különböző 
egyéniségek érintkezése és így ellentétek nélkül haladás nincsen. 
Az egyetem tudományos helyzete pedig főként tudós tanáraitól 
függ, ezért az állam gondoskodni tartozik arról, hogy azok egészen 
szabadon dolgozva csak a tudománynak élhessenek.

Az egyetem felállításának kötelességéből ered a rendszer 
megállapításának a joga. Ezt a törvényhozás gyakorolja, hogy a 
tanszabadságot s ennek szigorú alkalmazását törvény biztosítsa. 
A tanítás szabadsága érdekében a rendes tanárokat a miniszter 
ajánlatára a király élethosszig nevezi ki, sem elmozdítni, sem 
beleegyezésük nélkül nyugdíjazni nem lehet őket. Ezt az intézke
dést a tanítás szabadsága valóban megkívánja. Az elemi és közép
iskolai tanítói széken a tanító és tanár tudományos egyénisége 
tudományos szempontból aránylag kevéssé érvényesülhet, mert 
ott sem tudományos rendszereket fejtegetni, sem valamely ilyen 
mellett munkálkodni nem lehet. Az egyetem azonban épen erre 
hivatott, ott a tanuló épen ilyet akar hallani s nem tudomány
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egyetem az többé, melyen e tekintetben teljes szabadság nincsen. 
Ezért kell a tanárokat minden zaklatástól már előre megmenteni. 
Igaz, hogy a tudomány az üldözést is könnyen eltűrő hatalom, 
mégis el kell zárni az államtól minden olyan jogot, melynek 
alapján valamelyik tanárt csupán tudományos iránya miatt a 
tanításban akadályozhatná. Másfelől pedig azt követeli az egyetemi 
tanítás szabadsága s azt teszi Eötvös az állam kötelességévé, hogy 
a rendes és rendkívüli tanárokon kívül más szakférfiak számára 
is nyissa meg az egyetemi tanszékeket. így megnyílik az egyetem 
minden tudomány-szaknak és iránynak s a kik tudományos kép
zettségüket bebizonyították, azoknak tudományok értékesítésére 
tér nyílik. Ez a magántanári intézmény a tanszabadságra alapított 
egyetemnek igen lényeges része, mert Eötvös szavával élve az 
egyetemi tanszékek így mintegy az egész világ számára nyitva 
állanak. Minden iránynak rendes tanszéket anyagi okokból úgy 
sem állíthat az állam. Gondoskodnia kell ennek arról is, hogy soha 
tanszék üres ne maradjon, legyen mindig ennek betöltésére méltó 
férfiú. Ennek is a magántanári intézmény a biztosítéka, mely még 
szükségképen költségbe sem kerül я megismerteti azokat, a kik életü
ket a tudomány művelésével és terjesztésével akarják tölteni s akik 
ezek között tanszékre leginkább méltók. Természetes joga, hogy 
ezt a magántanárságot feltételhez (egyetemen nyert képzettséghez! 
kösse és megkívánja, hogy a ki a jogosítást megnyerte, az azt hasz
nálja is. A ki ezt bizonyos ideig (3 évig) nem teszi, elveszti a jogo- 
siíltságot.

Az egyetemet a tanárokkal lehet magasra emelni, ezért 
kívánja Eötvös, hogy kiváló ifjakat külföldre küldjön az állam a 
magok szakjának még alaposabb tanulmányozása végett. Épen a 
tudomány általános voltánál fogva a művelt nemzeteknek állandó 
kölcsönhatásban kell egymással lenniük s más nemzetek tudo
mányos helyzetének szemlélése, tőlök tanulása az illetőnek nemzeti 
irányban való tudományos munkálkodását nem hogy gátolná, de 
nagyon előmozdítaná.

A tanszabadság másik ága -  melynek biztosítása szintén 
állami kötelesség a tanulás szabadsága. Ennek ismét két része 
van. Első az, hogy a tanuló a tárgyakat és tanárokat szabadon 
választhassa ki. Másodszor pedig mindenkinek meg kell engedni, 
hogy egyetemi előadást hallgathasson. Az egyetem azonban nem
csak tudományos, hanem oktatási czélt is szolgál s ezért az állam 
különbséget tehet az egyetemi hallgatók között ezek czéljának a 
tekintetében. A kik nem akarnak valamely életpályára (jogi, orvosi, 
tanári pályára) előkészülni, tehát az egyetemen vagy azzal kapcso
latos bizottságok előtt vizsgálatot tenni, minden feltétel nélkül 
rendkívüli hallgatók lehetnek. A szakpályára készülők felvételét 
azonban feltételhez kell kötni, mert meg kell akadályoznia az 
államnak, hogy magasabb tanintézetbe oda nem való s így az
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oktatás sikerét veszélyeztető egyén lépjen. Ez a feltétel Eötvös 
szerint : az illető felvételi vizsgálaton bizonyítsa be, bogy szükséges 
előképzettsége meg van. Bizonyos fokú előkészültség nélkül nem
csak az illető nem tudna az egyetemen boldogulni, de ilyen módon 
az egyetem tudományos magaslata idő múltán eltörpülne, iskolává 
lenne kénytelen átalakúlni. Mérték megszabása tehát az államnak 
az egyetemi oktatás érdekétől követelt kötelessége. Eötvös egész 
eszmemenetéből következik most az a kívánsága, hogy az állam
nak joga legyen egyetemi felvételi vizsgálathoz kötni a felvételt. 
Ennek czélja bizonyos tekintetben az egyéni fejlődés előmozdítása. 
Minden intézetnek saját mértéke van arra, hogy ki képes falai 
között boldogulni s ki nem. Ennek minden eddiginél nagyobb 
jogosúltsága van az egyetemen, mely teljesen más légkörbe vezeti 
a tanulót s egyedül Ítélheti meg, vájjon a középiskolát végzett ifjú 
elég edzett-e arra, hogy az egyetem élesebb levegőjét kibírja s 
abban otthonossá legyen. Az egyetemet természetesen csak az 
érdekli, hogy mit tud az illető a választott szakpályára tartozó 
tárgyakból, a felvételi vizsgálat tehát az ifjaknak csupán bizonyos 
szakban való készültségére terjedne ki. Akkor aztán Eötvös az 
előképzettség mai fokmérőjét, az érettségi vizsgálatot elejtené ; 
felesleges is lenne s bizony a czélnak nem is felel meg. Természe
tesen iigy kellene rendezni a középiskolai oktatást is, hogy egy 
bizonyos szakból való felvételi vizsgálat kiállására az ifjakat képessé 
tegye. Az oktatás különböző ágai között ilyen összhang létesítése 
az államnak határozott kötelessége.

Az állam tehát gondoskodik a tanulási szabadság biztosításá
ról, de nem téveszti szem elől az oktatási czélt sem. Ezért mindenik 
karon megállapíttatja azokat a tárgyakat, melyeket valamely szak
pályára készülőnek hallgatnia kell : ezen felül azonban mindenki 
tetszése szerint hallgathat egyebet is. Az előadásokon pedig köte
lesek a hallgatók pontosan megjelenni. Fontos mindkét rendel
kezés. Valamihez kell kötni, hogy mennyi idő és mely tárgyak 
hallgatása szükséges valamely pálya végzéséhez. Ennek meghatá
rozása az államnak joga s kötelessége is, mert az oktatásban 
szabadság mellett rendnek is kell lennie s a tudománynyal még 
nem ismerős ifjúra a tanulás tartamának és sorrendjének meg
határozását rábízni nem lehet. Az sem korlátozása a tanszabadság
nak, hogy az önként vállalt kötelesség teljesítését megkívánja. Az 
eddigiekből folyó jog az is, hogy a végzettek megvizsgálása végett 
az egyetem különböző karain vizsgáló bizottságokat szervezhet az 
állam.

E fokon is állami jog és kötelesség a felügy elés, a mi azon
ban itt az eddigieknél sokkal kisebb körű. Az egyetem maga kor
mányozza magát ; ügyeit a karok választotta tanács intézi a rector 
elnöklésével. Ennek az önálló hatáskörű egyetemi hatóságnak 
csupán az államot képviselő miniszter a felettes hatósága, ki az
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egyetem ügyeibe az önrendelkezési jog megsértése nélkül nem 
avatkozhatok. A tanszékek betöltésénél is csak az illető kar s a 
tanács felterjesztése alapján jái'hat el.

Felmerül itt az a kérdés, vájjon az egyetem és a vallásfele
kezetek között milyen viszonyt állapít meg Eötvös : tartozik-e az 
állam a karok megalkotásánál a felekezetekre is gondolni? E kér
dést az veti fel, hogy Eötvös nézete szerint az állam minden tudo
mány-kört tartozik figyelembe venni. így tehát a tlieologiát is. Azt 
tartotta, hogy az állam nem köteles theologiai kart állítani, de ha 
mégis teszi, a felekezetek egyenjogúsága alapján minden felekezet- 
nek lehetővé kell tennie lelkészeinek egyetemen való képzését. 
A lelkészi pályára készülők így általánosabban művelhetnék ma
gokat, a mi a műveltségi állapotok jobbra változását s a magasabb 
művelődést előmozdítaná. Nem lehet azonban tagadni, hogy theo
logiai karok beillesztése az egyetem igazi mivoltát veszélyeztetné.

Ez egész dolgozat folyamán őrizkedtünk a minden pillanata 
ban jelentkező napi kérdésekbe bocsájtkozástól. Most sem fűzünk 
ide megjegyzéseket, bár a theologiai karok kérdése régen nem for
gottannyira felszínen, mint ma. Felekezeti theol. karra az egyetem
nek hitünk szerint semmi szüksége sincs, sőt a lelkészképzést 
teljesen a felekezetekre kell bízni. Ezt vallotta nyilvánvalóan 
Eötvös, hiszen a kolozsvári egyetemhez ilyen karokat egyáltalában 
nem tervezet.*

A tudomány-egyetem keretébe nem illeszthető szakok s ezek 
művelői számára műegyetemet tartozik állítani az állam. Ez is 
egyetemi rangú főiskola, melyen szintén akart Eötvös bölcsészeti 
kart szervézni abból a czélból, hogy a műegyetemre előkészítő 
reáliskolának s az ipari és kereskedelmi szakiskolának itt képezze
nek tanárokat. Olyan gondolat volt eZ, a mely egészében nem 
bizonyúlbatott életre valónak.

A művelődés tekintetében nemcsak a szorosan értett oktatásra 
vonatkoznak az állam kötelességei, hanem kiterjednek mindazon 
intézményekre, melyek az oktatással egyező czélt : a művelődés 
emelését, a tudományok fejlesztését munkálják. Ily szempontból 
tartja Eötvös az állam kötelességének a forrásmunkákat magában 
foglaló könyvtár létesítését. E gondolattal Molnár Aladár tanúsága 
szerint (i. h. III. 17.) igen sokat foglalkozott. Állami kötelesség az 
is, hogy tudományos czélra évenként bizonyos összeget fordítson, 
tekintet nélkül a segélyezett hazai tudományos társulat nyelvére. 
Az egyetem székhelye ugyan a tudománynak, de ezt mégsem lehet 
központosítani, mert csak akkor haladhat, ha különböző helyeken 
sok kitűnő egyén műveli. Ezért támogasson az állam a szükséghez 
képest az ország bármely részén lévő tudományos társaságot.

* A theologiai tudománynak az egyetemen való szerepére nézve 
utalok Schneller /., Pædagogiai dolgozatok. I. 77. stb. lapjára.
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Nyilvánvalóim igaz e szó, mert a felvilágosodásnak — úgymond 
nem fényét, hanem hasznát kell néznünk s ezt csak ott találhat
juk, a hol sok központ van.

A főiskolai oktatásra vonatkozólag tehát az állam kötelessége, 
hogy a tanítás és tanulás szabadságának biztosításával elegendő 
egyetemet állítson és tartson fenn, a tudományos haladásnak így 
utat nyisson s a szakpályára készülőknek ugyan e czélból a tanulást 
lehetővé tegye. Köteles a tudomány és oktatás érdekére egyaránt 
gondolni, valamint felügyelni, hogy kellő előzetes készültség nélkül 
az egyetemre rendes hallgatónak senki be ne jusson s megfelelő 
szakképzettség nélkül a választott életpályára ne képesíthessék. 
E kötelességek fejében joga a tanárok kinevezése, az oktatás ered
ményének, azaz a hallgatók képzettségének megítélésére vizsgáló 
bizottság szervezése s az egész egyetemre való felügyelés. Többet 
az állam nem tehet arra, hogy kitűnő legyen az egyetem. Ennek a 
kitűnő tanárok a feltétele. Ilyenek előállítására pedig még a min
denható állam sem képes. Eötvös e szavával ismét bizonyítja, a 
mit többször kiemeltünk, hogy t. i. a személyiségtől igen sokat vár.

*  *  *

Az oktatásra vonatkozó állami jogok és kötelességek meg
határozása közben folytonosan az a keret lebegett Eötvös szemei 
előtt, melyet a felfogása szerint való uralkodó eszmék: az egyen
lőség, szabadság és nemzetiség az állam számára a polgárairól 
való gondoskodás tekintetében kijelölnek. Minden említett jog és 
kötelesség az uralkodó eszmék következése és biztosítéka. Az oktatás 
szervezésének alapja a tanszabadság elve s minden jog és kötelesség 
e tanszabadságnak s ennek keretében az egyéni szabadságnak és 
egyenlőségnek a biztosítására irányúi. Utaltunk reá, hogy az oktatás 
különböző fokain az alapelv ugyanaz, csupán az alkalmazás külön
böző. És ez természetes is. Az egész oktatásnak egy a czéija: a 
nemzet haladása és fejlődése a művelődés terén, de épen mert 
fokokra van osztva, minden fokozatnak külön, sajátos czéljának 
kell lennie és az alapelveknek is e sajátos czélhoz képest kell a 
lényeg veszélyeztetése nélkül módosúlniok.

Feltűnik Eötvös nézeteinek taglalása közben, hogy felfogása 
szerint az állam jogai és kötelességei az egyes fokokon különböző 
mértékűek. Az elemi oktatás terén jogai vannak az államnak, 
kötelessége kevesebb, mert ennek nagy részét a tanítás érdekében 
egyenesen a szülők, illetőleg községek vállaira teszi. A középiskolá
nál a jogok és kötelességek körülbelül kiegyenlítik egymást, 
minthogy nincs joga az államnak senkit arra kényszeríteni, hogy 
neki a középiskolai oktatás ügyében segítsen. Az egyetemi oktatás 
tekintetében pedig csak kötelessége van az államnak, joga kevés, 
mert e fokon a tudomány uralkodik, melynek gyámkodásra szűk-
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sége nincsen s a melyre a czél eltévesztése nélkül az állam nem 
követelhet magának határozó befolyást.

így különböző a tanszabadság elvének alkalmazása az egyes 
fokokon. Az elemi ágon az oktatás szükségképen kötelezett s szabad
ság csupán abban van, hogy a polgárok tetszésétől függ : hol és 
miként (nyilvános iskolában vagy magánúton) akarják e köteles- 
ségöket teljesíteni. A középoktatásra már nem minden honpolgár
nak van szüksége, ezért itt a tanszabadság azt jelenti, hogy egészen 
az illetők tetszésétől függ a tanúlás vagy nem tanúlás, de ha tanúlni 
kezdtek, nem ők határozzák meg a tantárgyakat. A tanszabadság 
az egyetemen érvényesül a maga egészében, hol nemcsak azt dönti 
el minden ember, hogy akar-e ebben részt venni vagy nem, hanem 
azt is, hogy mily mértékben és milyen czéllal. Az államnak az a 
kötelessége, hogy a tanszabadságot mindenik fokon a szükséges 
mértékben biztosítsa, de egyúttal ügyeljen arra, hogy az illető 
fokon kitűzött czél elérését sem a tanszabadság téves értelmezése, 
sem az azzal való visszaélés ne veszélyeztethesse. Ezzel nem csor
bítja a tanszabadságot, mert minden szabadság csak addig az, míg 
másba nem ütközik.

Ezen kívül kötelességszerűen biztosítja az állam az oktatás 
érdekében annak mindenik fokán az egyéni fejlődést, a sajátos
ságot. Ez ismét háromféleképen nyilatkozik a három fokon. Az 
alsó fokon biztosítani kell, hogy az egy személy vagy testület fen- 
tartotta iskolák sajátosan fejlődhessenek ; az egyes iskolák egyéni
sége itt még nem igen léphet előtérbe. A középső fokon az iskola 
csoportokon belől már minden egyes intézetnek sajátos fejlődésé
nek, egyéni jellegének kell lennie, hogy minden intézet erkölcsi 
személyiség lehessen. A felső fokon pedig arra kell törekednie az 
államnak, hogy az egyetem szellemében minden egyes tanárnak 
módjában legyen a maga sajátos, tudományos egyéniségét kifej
teni és érvényesíteni. Mindez egymásból folyik, mert az oktatás 
különböző ágainak egymással szoros szervi kapcsolatban kell 
lenniök s a felsőbb ág fejlődésének mindig az alatta lévőkön kell 
felépülnie.

Nem magyarázzuk félre a nagy gondolkozó nézeteit, ha fej
tegetéseiből ezeket vonjuk le tanúlságúl, ezekben látjuk az állam
nak tulajdonított mindennemű jogok és kötelességek kiindúló 
pontját.

Az állam jogai és kötelességei között nem tudtunk pontos 
határt vonni. Az oktatás ügye az államnak joga és kötelessége 
egyenlő mértékben, a kettő csaknem teljesen fedi egymást. Eötvös
nek erre vonatkozó nézeteit így foglalhatjuk össze : az államnak a 
közoktatás minden ágáról való gondoskodás joga és kötelessége a 
teljes tanszabadság és ebben az egyéni fejlődés biztosítása alapján 
a nemzetnek a tanügy fejlesztésével leginkább előmozdítható 
haladása czéljából.
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Az o k ta tá sn a k  az  egész n e m z e tre  való  fo n to ssá g á tó l n in c s  
m ié r t h o sszab b an  b esz é ln ü n k . E ö tv ö s m o n d á  : «Az eg y e tle n  m ód, 
m ely en  a n ép  erkö lcsi n e v e lé sé re  h a tn i lehe t, a  n é p  o k ta tá sa . V a la 
m in t Is te n  a  te re m té s t a  v ilág o ság g a l kezdé, úgy  az, ki sz é p e t a k a r  
te re m te n i (s v á jjo n  azok , k ik  azo n  fá rad n ak , hogy  e n ép k h a o sz b ó l 
egy n em ze t legyen , n e m  a z t  a k a r já k -e ? )  a d jo n  n e k i m in d e n e k  e lő tt  
v ilágosságo t, a  tö b b i m a g á tó l jö n .«  ím e  az a la p g o n d o la t és czél- 
p o n t egyszerre. A v ilág o sság ra  v a ló b an  első  re n d ű  szüksége  v o lt a 
n em ze tn ek  m in d e n  te k in te tb e n , m ik o r E ö tvös is m e r te te t t  n é z e te it  
k ife jte tte , e m e ln i a k a rv a  n e m z e té t. M a sem  sz ü k ség te len  lá tn u n k , 
hogy a  m ag y a r k ö z o k ta tá s t szervezve, m it t a r to t t  az á lla m  jo g á n a k  
és kö te lességének . N em  k e re s tü k  ezú tta l a tö r té n e ti  m o z z a n a to k a t 
e k é rd ésb en , —  tö rv é n y ja v a s la ta ib ó l, o rszág g y ű lés i beszéd e ib ő l s a 
X IX . század  u ra lk o d ó  e sz m é it tá rg y a ló  n ag y  m ű vébő l eg y sze rű en  
ö ssz e á llíto ttu k  n éze te it- E g y ik  fő ta n u lsá g  belő lük , hogy  az  o k ta tá s  
te ré n  n in c se n  eg y ed u ra lo m  v ag y  egyed árú ság  ; é rd ek e  ez m in d e n 
k inek , kezet fogva kell ez ü g y e t m u n k á ln ia  a  n e m z e t m in d e n  
fiának  m ellékes vagy a la n ta s  czél né lk ü l. M ert —  h a d d  v égezzünk  
E ö tv ö s e sz e já rá sá n a k  e k ö v e té se k o r a sa já t sz a v a iv a l —  e re d m é n y  
csak  ak k o r lesz, h a  «az e m b e re k  m in d en  n e m e s  é rz e lm e  s ík ra  
szá ll, m in th o g y  ta r tó s  jö v ő n e k  ép ü le té t csak  erkö lcsi a la p o k ra  és 
t is z ta  kezekkel le h e t fe le m e ln i !» Itj. Imre Sándor.
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E czímen K. Lippicli Elek miniszteri osztálytanácsos a «Műcsar
nok» f. é. 2<i. számában (1900 okt. 28.) czikket tesz közzé, mely első sor
ban pacdagogiai cs iskolaügyi irányú, azért a mi részünkről is kiváló 
figyelmet érdemel.

Szerző e kérdésből indul ki : mi az oka annak, hogy jobb sorsra 
érdemes művészetünk ilyen mostoha viszonyok közt sinlődik '? és ezen 
kérdést tárgyalva, egyúttal megfelel a második, jóval fontosabb kérdésre : 
hogyan lehetne a hajon segíteni 2 Nem avatkozunk az alaptétel fejtege
tésébe, hogy t. i. «a magyar művészet mostoha viszonyok közt sinlődik». 
bár szeretnők hangsúlyozni, hogy hazánkban jóformán minden ilyen és 
hasonló mostoha viszonyok közt «sinlődik». Minket csupán dolgozatának 
a második fele érdekel, melyből szószerint közöljük a főbb megjegyzé
seket, melyek semmit sem veszítettek volna értékökből, ha szerző 
kevésbbé virágos nyelven adta volna elő.

Szerző szerint «nincs æsthetikai tartalma a magyar közéletnek», 
ennek pedig az iskola az oka. «Ha meg akarjuk csinálni a magyar mű
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vészetet, meg kell csinálnunk előbb az ideálokra törekvő magyar társa
dalmat.» F.z pedig az iskola dolga.

«Ez á fogalom : magyar művészet, nekünk végtelenül sokat jelent. 
Nem azt jelenti, hogy művészképzés, nem azt jelenti, hogy művészvásár, 
hanem azt jelenti, hogy magyar társadalom, többet : európai Magyar- 
ország ! Bele kell tehát nyúlni azokba a pædagogiai gépezetekbe, a 
melyeknek szabályosan forgó kerekéi gyermekeink lelkét őrlik. A mű
vészeti szellem verőfénye előtt ki kell nyitni e gépházak ablaktábláit, 
hadd tóduljon be a friss légáramlat s az egészségosztó napsugár, melynek 
világa mellett sietve lássunk a fölszabadítás és emberiesség munkájához. 
A magyar művészetet ott kell létrehozni, a hol a magyar társadalmat : a 
népiskolában, középiskolában, akadémiákon, egyetemeken. Ha majd 
ezek az iskolák nem fogják kiirtani az embernek veleszületett, természe
tes művészi ösztöneit és nem fojtják el azoknak a hajlandóságoknak a 
csiráit, melyek az embert egyénné s mint ilyet emberszeretővé és bol
doggá tenni hivatottak, hanem ehelyett a fejlődő ember jövendő élete 
számára megalkotják azt az ethikai és æsthetikai talajt, melynek tápláló 
humusában a szakbeli ismeretek és gyakorlati érdekek gyökeret verhet
nek, akkor ezeknek az iskoláknak a falai közül a nemzeti műveltségnek 
oly szép összhangja fog kiáradni, melyben a művészetnek és a társada
lomnak dissonans problémái többé nem zavarognak. A közoktatást a 
művészet levegőjével kell körülvenni. Sehol sem annyira, mint Magyar- 
országon, melynek művészeti hagyományai nincsenek.

«Kötelező rajzoktatást népiskolában, középiskolában egyaránt!... 
A gyermekben a művészeti érzéket megöli az iskola, az ő tudákos, 
durva rendszerével. Nem közömbös tehát az sem, hogy miképpen siessen 
az iskola a gyermek művészeti ösztönének a támogatására. Tartozzék az 
iskola nemcsak tanítani, de megfelelőképpen tanítani a rajzot, az egész 
vonalon !

«Kezdeni kell a népiskolában, játszva, szeretettel, leereszkedve a 
gyermek leikéhez, úgy, mint az amerikai és az angol népiskolák tessjik. 
Mellékesen megjegyzem itt, hogy a magyar népiskolából végre ki kell 
pusztulnia a tanítói durvaságnak is. Ne legyen szabad a tanítónak marhá- 
zással, barmozással serkenteni szegény ártatlan gyermeket a tudás felé,- 
ellenben minden iskola katedráján ott legyen a virág, akármilyen egy
szerű is, mely színével és illatával állandóan tiltakozzék minden bruta
litás ellen. A kedélynemesség nem éppen mellékes valami, sőt ennek 
érdekében, ha tűzzel-vassal is, mindent el kell követni, mert abból női
nek ki az emberen azok a láthatatlan szárnyak, melyekkel átröpülhet az 
ingoványok fölött, s fölemelkedhetik a tisztább, szebb régiókba, -  - az 
ideál felé.

«A középiskolák ? A gymnasiumok? Nem itt a helye, hogy annak
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a tanítási rendszernek a mélyére hatoljunk, mely ezekben az iskolákban 
készíti elő az új Magyarországot. Czélunk szempontjából csak azt kell 
megjegyeznünk, hogy a magyar gymnasiumokban még ma sincs kötelező 
rajzoktatás. Pedig kellene lennie s könnyű szerre! lehetne is, ha a 
philológusok uralma nem volna hatalmasabb minden hatalomnál. 
A gymnasium alsó négy osztályában a tantárgyak között szerepel ugyan 
a geometriai rajz, sőt a harmadik és negyedik osztályban szó van a 
szabadkézi rajzról is, de mindez messze távol van a művészeti alapon 
nyugvó rajztanítástól. Ez nem is rajztanítás. A felső négy osztályban 
még a neve sem található már a rajztanításnak, csak az alternativ jellegű 
görögnyelvpótló tanfolyamon van kiszakítva a részére heti két óra.

« Mi a görögnyelvpótló rajztan folg ara 9 A philologiai uralom 
állandó üldözésének a tárgya (? !). Eltörlésén fáradoznak és áskálódnak. 
Először is a tanár urak akárhány iskolában gúnynyal kedvetlenítik és 
szégyenítik a görögpótló rajznak növendékeit ; aztán a latin és a görög 
nyelv kalkulusos könyve egy és ugyanazon tanárnak a kezében lévén, a 
görög helyett rajzolni akaró szegény diákot a latinnal bosszulják meg ; 
s újabban pedig, a most revidiált tantervben, a görögpótló rajznak 
anyagát olyképpen állapították meg, hogy e tanfolyamnak a tarthatat
lansága maga-magától bizonyosodjék be. Azonkívül a görögpótló rajz a 
növendékekre nézve nem kötelező, tehát tekintve a tanári üldözéseket, 
meg a szülőknek e visszás állapotok közt való tájékozatlanságát és ért
hető bizalmatlanságát, a négy felső osztály növendékeinek csak kis szá
zaléka tanul e réven rajzot. Sőt a görögpótló tanfolyam az 1890 : XXX. 
törvényczikk értelmében az iskolaföntartókra sem kötelező, és így min
denütt nem is léptették életbe, a hol pedig már megvan, ott eltörülni 
szeretnék, mert nem birják el a költségeit. A görögpótló rajz tehát 
semmiképen sem egyenlő a rajzoktatás kérdésének megoldásával.

«Pedig e kérdés megoldása nélkül ennek a nemzetnek értelmisége 
soha sem lesz művelt, a közszellem soha sem éri el az európai kultúra 
színvonalát, művészet, ipar, kereskedelem föllendülni soha sem fog. 
A görög és latin igeragozás miatt (ha a felsőbb mathézis (!) szertelenségeit 
nem is említjük) igen nagy nemzeti czélok szorulnak háttérbe. Minthogy 
pedig a kötelező művészeti rajzoktatást a tanterv múlt évi revíziója is 
mellőzte, tisztában kell lennünk azzal, hogy egyhamar, közel belátható 
időben, komolyan szóba sem jöhet már a rajzoktatás rendszeresítése. 
S ha szóba jönne is, a philologusok bizton leszavaznák, mert a rajznak 
az iskolában nincs tekintélye. A rajztanár Magyarországon ma valami 
alsóbbrendű lény. Fölösleges, elhanyagolt, a tantestületben félvállról 
uézett, minden ösztönzést nélkülöző individuum. Senki sem ügyel a mű
ködésére, mert senki sem ért hozzá az igazgatóságban ; igazságos bírálat
ban, támaszban, elismerésben nem részesül. Ezen segíteni kell, mert nem
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túlzók, ha azt mondom, hogy a magyar nemzeti kultúra jövőjének egyik 
legjelentékenyebb letéteményese — a rajztanár.

«Mit kellene téma a rajz tekintélye érdekében ? ... Szerintem az 
ország középiskolái (beleértve a tanítóképzőket és felsőbb leányiskolákat 
is) 8—10 kerületre lennének beosztandók. Minden kerületbe egy-egy 
derék, előkelő művészt kellene kiküldeni, hogy járják be az iskolákat, 
lépjenek érintkezésbe a rajztanárral, működését figyeljék meg s haza
jövet, tapasztalataikat adják elő, javaslatukkal együtt, arra nézve, hogy 
véleményök szerint az illető rajztanár módszere helybenhagyható-e ; 
vagy ha nem, mily módszerre lenne utasítandó. A 8—10 művész javas
latai együtt lévén, velők értekezlet lenne tartandó, egy átalános érvényű 
módszer kidolgozása érdekében. A módszer megállapíttatván, művészeink 
mint rqjztanitási felügyelők nyerhetnének megbízást, hogy minden év
ben látogassák meg kerületük iskoláit, az évi termelés legjavát pedig 
hozzák magukkal ide a központba, hol e rajzokból minden évben kiállítás 
lenne rendezendő. E kiállításon a legjobb művek alapján díjazásban 
lennének részesítendők — nem a növendékek, hanem a rajztanárok. Ki- 
számítha'atlan annak az am bitiónak az eredménye, melyet ez az eljárás 
a rajztanárban ébresztene. Aztán a fölügyelői intézmény révén a vidék 
sivár viszonyai közt működő rajztanárok állandó személyes összeköttetést 
tarthatnak föun valóságos, eleven művészekkel, kik egy-egy rajztanárnak 
a csöndes életébe friss vérlüktetést vinnének, de a művészetre terelnék 
magának az egész vidéknek is a figyelmét, hangulatot keltenének a mű
vészet ügye körül való társadalmi tömörülésre, ők maguk pedig új tájakat, 
más-más népet látva, olyan benyomásokat hoznának haza magukkal, a 
melyek az egész művészetnek javára válnának, s egyszersmind a művész 
először érezné ebben az országban, hogy a felsőbb közéletben a nemzet 
nevelésének ő is egyik komoly közreműködő tényezője. Úgy érzem, hogy 
e tervnek a megvalósulása igen közel hozná a magyar művészet ügyét a 
megoldáshoz)?). Tekintélyre jutna a rajz az iskolában, a gyermek bevmné 
a művészet iránt való érdeklődést a családba, a család a társadalomba, s 
ez a társadalom aztán majd megoldaná csakhamar a rajzoktatás kérdését 
is, meg a művészet érvényesülésének ügyét is. Merengve gondolom el, 
hogy ebből a rendszerből milyen művésznemzedék, milyen iparososztály, 
milyen társadalom emelkednék ki, és pedig nem is olyan sok idő múlva. 
Előttem lebeg Anglia példája. Angliában minden rajztanárnak jogában 
áll, hogy növendékeinek legjobb rajzait évenkint beküldheti a minisz
tériumba, s ott érdemük szerint díjazásban részesülnek az eredményért. 
Ezen alapul Angliának az a dicsősége, hogy művészetben, de különösen 
az ipari művészetben egy félszázad alatt vezetőjévé vált a világművelt
ségnek. A rajztanítás eredményeinek biztosítására Anglia közel 4.000,000 
forintot áldoz évenkint. Mi ezrekkel is messze haladnánk.»
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Ezek и kérdéses czikk főtételei. Látni való, hogy szerző beszél oly 
dolgokról, melyekhez ért, de olyanokról is, melyekhez nem igen ért, a 
mennyiben épen nem helyesen fogja föl. No meg egy kissé gyanúsítja 
is a középiskolai tanárokat, a mi közokt. minisztériumi tisztviselőtől leg
alább is nem ildomos dolog. Legközelebb bővebben fogunk «a magyar 
nemzeti kultúra jövőjének» e legújabb megalapítójával foglalkozni.
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b ő v íte tt k iadás. 1900. F ra n k lin . (B efejező közlem ény.)

A te rm észe tb en  létező  és e rő h a tá s o k a t  e lő idéző  m o zg áso k a t 
eg y éb k én t, v é lem én y ü n k  sze rin t, c z é lsz e rű b b  ak k é n t fe lo sz tan i, 
m in t  ez t az an g o l ú jab b  psych o lo g u so k  és ezek n yom án  n ém e ly  
n é m e t lé le k ta n  —  a  többek  k ö z ö tt Ziehen «L eitfaden  d e r  phys. 
P sycho log ie  in  15 V orlesungen»  c z ím ü  m ü v e  —  is teszik. E zek  
u g y a n is  a  következő  3 osz tá lyba  so ro zzák  a  je lz e tt  m ozgásoka t:

1. Lökési mozgások, m elyek  közé ta r to z n a k  m in d azo n  m o z 
gások . m ik a  ru g a lm a s  és ru g a lm a tla n  te s te k  lökése a la t t  g o n d o l
h a to k . I t t  egy h a tá ro z o tt  m ozgás egy ik  te s ttő l, te h á t  sz á m ta la n  
tö m ece  egész com plexum átó l, h a tá ro z o tt  irá n y b a n  tö rtén ik . Id e  t a r 
toz ik  m in d e n  é rin té s i és n yom ási in g e r . E z  u tó b b ia k a t m in t ze ru s-  
sebességgel b iró  lökési m ozgásokat te k in th e tjü k .

2. Chemiai mozgások a la t t  o ly a n  m ozgások  é rten d ő k , m e 
lyek  a  töm ecsen  b e lü l a to m cse ré re  és egyik  töm ecstő l a  m ásik h o z  
v eze tn ek . Az Ízlés- és szaglás in g e re in  k ívü l va lósz ínű leg  szám os 
be lső , a zsigerekre h a tó  inger is ide  ta r to z ik .

3. Aethermozgások. A p h y sio lo g ia i p sych o lo g ián ak  u g y an is  el 
k e ll fo gadn ia  a  p h y s ik a  azon h y p o th e s isé t, m e ly  sz e rin t az a n y a g tö -  
m ecse i k ö zö tt œ therrészecskék  v a n n a k ,m e ly e k n e k  rezgéseit, seb essé 
gük  a rá n y á b a n , fénynek , sugárzó  h ő n e k , m a g n e tism u sn a k  nevezzük .

A h a n g in g e re k e t és a  m e n n y ib e n  h ő v eze té srő l van szó, a  h ő 
in g e re k e t is a lökési ingerekhez  le h e t  so ro ln i. A hő ingerek  s a já 
to ssá g á ró l edd ig  k evese t tu d u n k . A h a n g in g e re k  sa já tság a  m ás  lökési 
m ozgásokkal szem b en  ab b an  á ll, ho g y  az ü tk ö ző  töm egcom plexum - 
b a n  az egyes tö m eesek  lökési m o z g á sa i egy h u llá m o t tü n te tn e k  
föl és egy h a tá ro z o tt  irá n y b a n  tö r té n ő  m o zg ásra  c sa k h a m a r egy 
m á s ik , e llenkező  irá n y b a n  v issz a té rő  m ozgás k ö szö n t be.
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A phvsiologico-psychologiai szempontból tekintetbe jöhető 
mozgásokat vagyis azokat, melyek az idegvégződésekben, a peri- 
pherikus érzékterüieteken ingert képesek létesíteni, még kisebb 
számra lehet redukálni. Mert tudjuk, hogy a fény sethermozgásai 
directe nem hatnak a látóideg végződéseire, hanem előbb a recze- 
hártyán chemiai folyamatokat, vagy — úgy is mondhatjuk — che- 
miai mozgásokat váltanak ki és csak azután és csak ezek hatnak 
inger gyanánt a látóideg végződéseire. E szerint tehát az érzék
ingerek két fő csoportja marad fönn, melyeket chemiai és mecha
nikai ingereknek jelezhetünk. Ezekhez járul, mint harmadik cso
port, az elektromos inger, de valószínű, hogy az elektromos inge
rek is chemiai változásokat idéznek föl az idegvégződéseket körül
vevő szövetekben és csakis ezen chemiai mozgások közvetítésével 
hatnak az idegvégződésekre. A sugárzó hőre vonatkozólag a phy- 
sikai sajátságok még sokkal kevésbbé ismeretesek, semhogy meg
határozhatnék, vájjon directe vagy chemiai mozgások közvetíté
sével hat-e az idegvégekre. Egyébként az is kérdéses, vájjon a 
sugárzó hő, mint ilyen, egyáltalán hat e mint inger az idegekre és 
vájjon nem keli-e inkább a sugárzó hőnek előbb vezetett hővé át
változnia, hogy ingert keltsen. Valószínű, hogy az izzó kályha kö
zelében levő kézben akként keletkezik a hőérzet, hogy első sor
ban a sugárzó hő folytán a kéz felülete megmelegszik és innen 
azután, a hővezetés folytán, a meleg az idegvegződósek mélyébe 
hatol.

A magnetismusról már" szólottunk. Ez, nemkülönben a 
sugárzó hő tehát, tudásunk mostani szintája szerint, kizárva lát
szanak lenni az ingert keltő mozgások sorából, de a többi mozgá
sok is csak bizonyos határok között eszközölnek ingert. így azon 
hangrezgések, melyek 16-nál kevesebb vagy 40,000-nél több rez
gést tesznek egy másodpercz alatt, nemkülönben az ultravörös 
és az ultraviola fénysugarak ingerfolyamatot nem indítanak. Való
színű, hogy már az érzékszervnek a külső ingert első sorban felfogó, 
idegekkel nem biró része is az ingermozgások bizonyos minősé
geit mint egy szita felfogja és csak bizonyos más qualitásokat ereszt 
át, melyek hivatvák az idegvégződésekben izgalmakat szülemliteni. 
Egy bizonyos kiválasztódási folyamat történik tehát, mely kétség
telenül a létért való küzdelem föltételei között létrejött természetes 
alkalmazkodás eredménye. Nincs okunk arra, hogy ezen kiválasz
tódást a legközéppontibb agyrészekbe helyezzük. Ellenkezőleg az
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a valószínűbb, hogy ezen kiválasztódás, mely az ultravörös es a 
ultraviola fényt, nemkülönben a nagyon csekély és a nagyon nagy 
rezgésszámmal biró hangrezgéseket kirostálja, már magában a 
peripherikus érzékapparatusokban megy végbe úgy, hogy bizonyos 
mechanikai és chemiai mozgások idegizgalmakat épenséggel nem 
váltanak ki. Ezen peripherikus kiválasztódás főleg az ingermozgá
sok qualitásaira vonatkozik. Többször halljuk azon állítást, hogy 
qualitativ kiválasztódás az idegvégződésekben is tovább tart és 
pedig oly értelemben, hogy p. о. a látóidegvégek csakis az æther- 
mozgások szülte chemiai ingerek, a hallóidegvégek csak a hang
ingerek iránt bírnak fogékonysággal. E kérdés szorosan összefügg 
az érzékszervek úgynevezett spécifiais energiájának tanával. 
E tan újabb időben többféle megtámadásoknak volt kitéve és 
sokfélekép módosult.* Hogy vájjon bármely tetszés szerint való 
inger minden egyes tetszés szerint választott ideg végződéseiben 
képes-e izgalmat kelteni, azaz vájjon az összes idegszálak fUnc- 
tioHális közönyéről, a sokféle ingerek iránt való kiilönbözetlensé- 
géről beszélni lehet-e, — az nagyon kétséges. Ellenkezőleg, az 
ideggel el nem látott órzékapparatusnál történt kiválasztódáson 
felül, még egv másik kiválasztódás történik az idegszálvégződé- 
sekben. Minden érzékidegnek megvan a maga, a neki megfelelő, 
adäquat vagyis specificus ingere. így a szemre nézve a fény, a 
fülre a bang az adäquat inger stb. Mindazonáltal egészen dis- 
parat vagyis nem adäquat ingerek is képesek az idegvégződéseket 
néha ingerületbe hozni. A retinának dörzsölése fénycsillámot hoz 
elő. Nevezetesen a mechanikai és elektromos ingerek sehol sem 
teljesen kizártak az idegvégződésekbe való fölvétel alól.

Ha azonban egy disparat inger izgalmat kelt az idegvégző
désekben, mely ingerület utoljára egész a centrális érzékelemek
hez plántáltatik tovább, úgy az izgalom egy pályán fut végig és 
utoljára a végső állomásokig jut, melyek az átöröklés és megszokás 
folytán egészen más izgalmakra vannak hangolva és ezen elemek 
működésüket tekintve épenséggel nem inditïerensek. A pálya 
és a végső állomások másként hangolt és meghatározott elemei 
minden esetre megkísértik, hogy a peripheriáról jövő disparat 
ingerületeknek, mondjuk H.-nek, eleget tegyenek, azokat fölfogadják 
és tovább adják, de az R-böl valójában csak egy kis tényezőt jut

* L . e rrő l bővebben Z ie h e n  je lz e tt  m űvét.
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tatnak érvényre és csak kis részt szállítanak tovább. Mindaz a mi 
a fí.-Ъеп specificus, elvesz; belőle csak nagyon határozatlan, csak 
nagyon általános inger marad meg és ez is már áttéve lesz a más
ként meghatározott pálya és a másként hangolt centrum hogy 
ugymondjuk — sajátos nyelvére. Bármint dörzsöljük is a látó
ideget, mindig ugyanazon egyszerű fényérzetet kapjuk. Hogy vájjon 
ezen megigazitás, meghatározás, átalakítás kiválóan a végpályán vagy 
a centrumban történik-e : az kérdéses ; valószínűleg az utóbbiban. 
A fődolog az, hogy általán ilyen kiigazítás előfordul, ép úgy a peri- 
pherikus nem-ideges apparátusban, valamint az idegvégződésekben, 
az idegpályákon és végre kiválóan a centrumban. Ez a tulajdon- 
képeni értelme a specificus energia tanának. Ennek tagadása el
lenkezik minden fejlődéstörténeti alaptannal, a melyek azt hir
detik, hogy minden íunctió szervét átalakítja és azt bizonyos te 
kintetben mintegy magához neveli. Nem érthetünk tehát egyet 
Wundt azon tanításával, mely szerint az összes idegpályák és 
centrális állomások functió tekintetében indifferensek és mely 
szerint a centrális idegsejtekben kiváltott folyamatok csak azért 
különbözők, mert az ingerek különbözők és az ingerjelenséget 
egész individualitásában az idegpályák fölveszik.

Az idegekben tovább haladó izgalom természetéről még nin
csenek biztos ismereteink. Ez lebet az oka annak, hogy erről 
Pauer e helyen mitsem szól, bár más, hasonlóan kétes problémáknál 
egész előszeretettel megérinti, hogy itt vagy ott, ennyiben vagy annyi
ban tudásunk még korlátolt s ezzel is a további kutatásokra ösz
tönöz. Nem ártott volna e helyen is föltárni egész valójában a tény
állást, a probléma mai helyzetét, mely szerint a mai kutatások el
vetik azt a föltevést, hogy az elektromosság az a folyamat az ideg
rostokban, mely végbe megy akkor, mikor az idegek izgalmi álla
potban vannak. Elvetéli azért, mert az ideg az elektromosságot 
sokkal gyorsabban vezeti, mint az izgalmat. E negativ eredmény
nyel szemben azonban még nem sikerült biztosan kimutatni, hogy 
mi tehát az a folyamat, mely az idegrostokban, az idegek izgalmi 
állapotakor végbe megj'. Az idegizgalom nem felel meg azon erőala
kok egyikének sem, miket a physikában találunk. Az izgalom az ideg
ben való haladása közben nem fogy, ereje nem csökken, sőt némelyek 
szerint mennél hosszabb utat tesz meg az idegben, annál nagyobbra 
nő. Legvalószínűbb azon feltevés, mely az idegben hullámszerűen 
tovább haladó erőfelszabadulásban álló változásnak tekinti.
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Az érzetek quulitását meghatározó ideg-apparatus ilyetén tu
lajdon -ágának a fönnebbiekben vázolt fejtegetése nyilvánvalóvá teszi 
a múlt századoknak azon, először Locke-töl megczáfolt tévedését, 
melyhez azonban a naiv gondolkodás még most is ragaszkodik, a 
melyik azt hiszi, hogy körülöttünk a tárgyak maguk tarkák, hide
gek, melegek stbbiek. Kívülünk csak egy tömecsmozgásokban rezgő, 
vibráló ætherrészektol áthatott anyag van. Idegapparatusaink az 
anyagnak vagy æthernek ezt vagy azt a mozgását kiragadják a 
a mozgások sorából és mintegy saját nyelvezetükre átfordítják és 
a nekik sajátos idegizgalommá alakítják át és csak ezen utóbbit 
érezzük mi vörösnek, melegnek vagy keménynek.

Pauer vezérlő fonalat óhajtván csak adni, e körülményt nem 
érinti könyvében, de e könyv szerint haladó tanárnak, előadása e 
részénél, okvetlenül hangsúlyoznia kell a naiv gondolkodásnak jel
zett tévedését, mert alig van a közönséges felfogásban úgyszólván 
kiirthatatlanabb félszegség, mint az említett naiv tévedés, mely
hez a közönséges, psychologiailag nem művelt tudat oly szivósan 
ragaszkodik. Összefoglalván az ingertkeltő mozgásokra és idegap- 
paratusra vonatkozó tételeket : a különböző ingerformákról a 
következő táblázat nyújthat áttekintést :

5 4 5

I n g e r e k Közbeeső folyamat 
a periph. apparátusban S z e r v

Aether rezgések 
400 900 billió rezgés 

1 másodpercz alatt
Chemiai,in tramolecularis 
mozgássá való átalakítás Szem

Intramolecularis, 
chemiai mozgások

Hiányzik
A nyelv- és orr 
nyálkahártyája. 
Általános érzék

Mechanikus ingerek 
(lökés, nyomás) Hiányzik Az összes érzék

szervek

Hiányzik
Általános érzék 

(Tapintás)
■

Elektromosság Valószínűleg chemiai 
mozgássá való átváltozás

Összes
érzékszervek

A tömecseknek t másod
percz alatt 16—40,000 
rezgést végző mozgásai

Hiányzik Fül

36Magyar Pedagógia. IX. 9.
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Ziehen után közölt e táblázat szemleltetőbb áttekintést nyújt 
az ingert szülő s psychologiailag tekintetbe jöhető mozgásokról, 
mint Pauernek könyve 28. és 40—42. lapjain szétszórt fejtegetései.

Az ingertkeltő mozgásokkal és az ingertől létesített folya
mattal bővebben foglalkoztunk, mert e fejtegetéseink alapján több 
pontban eltér felfogásunk Pauer nézeteitől. így nem érthetünk 
egyet Pauernek a specificus energia okaira vonatkozó tételeivel.

Pauer szerint «az érzéki szervek és az érzékidegek specificus 
érzék- energiája (specifische Sinnes-Energie) alatt azt kell érteni, 
hogy minden érzéknek, illetőleg a, velők összekötött idegszálaknak 
ingereltetése bármily inger által, mely rá hat, minden esetben csak 
egyfajta, az illető szerv sajátságainak mégfelelő és a többi érzékek 
által létrehozott érzetektől teljesen különböző érzetet létesít.» Ha e 
meghatározást el fogadjuk is, de semmi esetre sem helyeselhetjük 
a könyvnek, a specificus energiát okozó tényezőkre vonatkozó gon
dolatait. Ezek szerint, a könyv 31. lapja azt tanítja, hogy az érze
tek különféleségét az érzési szervekben az ingerlési folyamatok 
különfélesége okozza, melyek ismét első sorban a physikai inge
rek minőségétől függnek és csak másodsorban van szerepe a fel
fogó készülékek azon sajátlagos dispositiójának, mely az ingerek
hez való alkalmazkodás következtében jön bennök létre. A 42-ik 
lapon a szerző az egyes érzékek által létrehozott folyamat speci
ficus formáját kizárólag az érzékszervekben és az agyvelőben 
található végapparatusokra vezeti vissza. Később az «összes ideg
szálak functionális különbözetlenségét» tanítván, jelzett tételét a 
szerző akként módosítja a 43. lapon, miszerint «nem marad 
egyéb hátra, minthogy az érzet összes különbségeit az agyvelő 
centrális érzéksikjainak (Sinnesfláchen) sokféle energiájára vezes
sük vissza». Elismerjük ugyan, hogy azon álláspontot, melyet 
Pauer az érzékszervek energiájára vonatkozó és újabb időben sok
félekép módosult tételekkel és elméletekkel szemben elfoglal, 
Wundt után több nyomós érvvel oszlopozza, de véleményünk sze
rint a kutatás mai eredményeinek az az elmélet felel meg legjob
ban, mely szemben «az összes idegszálak functionális különbözet- 
lenségének» tanával, az egyes érzékek által létrehozott folyamat 
specificus formájának magyarázatából nem zárja ki az idegpályák 
specificus functióját sem.

Pauernek az érzékszervek specificus energiájáról szóló fejte
getései között találkozunk legelőször oly kitételekkel és tanokkal,
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melyek a könyv későbbi lapjain gyakran ismétlődnek, de a melyek 
ellentétben vannak a könyv 12. lapján foglalt azon tanítással, 
mely szerint az összes agyrészek ugyanazon functióval bírnak. Ez 
azon tanítása, melylyel egyet nem érthetünk és melylyel mint 
fönnebb említők — részletesebben kell foglalkoznunk.

Kétségtelen, hogy a szerző alaposan és meggondolt mérsék
lettel jár el az agyphysiologiára vonatkozó újabb kutatások ered
ményeinek kiválogatásánál, nehogy oly tanokat hirdessen, miket 
kétségtelenül bebizonyítania még nem sikerűit a tudománynak, 
de gondos óvatossága daczára mégis találkozunk egy tétellel, 
mely véleményünk szerint össze nem egyeztethető a mai agy- 
physiologiával és magának Pauernek is könyve egyéb helyein han
goztatott tanaival.

Azt mondja ugyanis a szerző könyvének 12. lapján : «az egyes 
agyrészek különös functiójára nézve vajmi keveset tudunk s a mit 
következtetés útján megállapíthatunk, az abban áll, bogy nagyban 
és egészben az összes agyrészek ugyanazon functióval bírnak».

Hogyan jöhetnek e szavak harmóniába a könyv több helyén 
hirdetett tételekkel, melyek arról igyekeznek meggyőzni az olva
sót, hogy igen is az egyes agyrészeknek meg van a maguk külö
nös functiója? így a 11. és 12. lapon a kisagyról szólva a könyv 
megjegyzi, hogy annak megsértése ingadozó, sőt kényszer mozgá
sokkal van összekötve; a 102. lapon pedig a szerző a következőket 
tanítja: «Az ugyanis tapasztalati tény gyanánt tekintendő, hogy az 
önkénytes mozgások az agy elörészeiböl indulnak ki, mig a cent
rális érzék-síkok székhelye gyanánt az agykéreg hátulsó kerületei 
szolgálnak. A felett sem igen kételkedhetni, hogy a felsőbb szel
lemi functiók az agyvelő előrészeinek képződéséhez kötvek». Sőt 
Pauer a 43. lapon a bennünk támadt érzetek különbözőségének 
okát, vagyis az egyes érzékek által létre hozott folyamat specificus 
formáját az agyvelőben található végapparatusokra, vagyis az érzet 
összes különbségeit az agyvelő centrális érzéksikjainak (Sinnes- 
dáchen) sokféle energiájára vezeti vissza.

A kifogásolt tétel tehát sehogy sem illik bele a könyv kere
tébe és szellemébe. De legjobban ellenkezik az agyrészek ugyan
azon functiójáról szóló tan a kísérletek, kutatások, bonczolások 
számtalan adata folytán igazolt azon agvphysiologiai ténynyel, 
mely szerint bizonyos agyrész bizonyos speciális működések szék
helye gyanánt tekinthető.

3 6 *
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Igaz ugyan hogy egyoldalúnak, tévesnek és az exact tudomány 
rangjára nem emelkedett kísérletnek kell tekintenünk Gall, 
Spurzheim és kővetőinek azon eljárását, mely szerint az agy egyes 
részeinek mindenikébe, mint más-más szellemi «képességek» szék
helyeibe («orgánumok»-ha) külön lelki «tehetség»-eket helyeztek 
el, és az is igaz, hogy az «agyvelőlocalisatió» mai nap egészen más 
alakot öltött, mint a hogy azt Gall rendszerében túlzottan el
aprózva és a kellő anatómiai és physiologiai ismeretek hiánya foly
tán zavaros módon megállapítva találjuk : de az is tény. hogy 
Gall nevéhez fűződik az immár beigazolfelv azon alapgondolatay 
mely szerint nemcsak az egyes agyrészek, hanem az agykéreg kü
lönböző pontjai is más-más működések szolgálatában állanak. 
Szóval az anatómiai, physiologiai és pathologiai vizsgálatok mai 
szintája kétségtelenné teszi, hogy bár olyan localisatiója az agy
működéseknek, a milyent Gall és tanítványai képzeltek, nem léte
zik ugyan, de a másik túlzásba esik az a felfogás, hogy az agykéreg 
egyes tájai mind egyenlő értékűek és egymást teljesen pótolhat
ják. Megerősíteni látszottak ez utóbbi felfogást az embereken tett 
olyan tapasztalatok, melyeknél nagyfokú agysértések, mint látszott, 
minden működési zavar nélkül folytak le. Broca kísérletei után 
tett és kiterjedt vizsgálatok azonban, a lehető legnagyobb alapos
sággal kideríték azon kétségen kívül álló tényt, hogy az egyes lelki 
működések az agykéregben külön agyrészekhez vannak kötve, és 
pedig úgy, hogy a külön működésre rendelt agykéreg-középpon
tok annál számosabbak, egymástól annál élesebben el vannak külö
nítve, minél intelligensebb valamely állat. Elég e tekintetben csakis 
hazánk két jelesének, Klugnak és Lenhosséknak fönt jelzett mü
vére hivatkoznom.

Ha az agyvelő, a lelki folyamatok e bonyolult életműszere, 
minden részében egyaránt tudná a hozzákötött működéseket 
végezni, a természet egyöntetűvé alkotta volna, mint akár a májat 
vagy a lépet, és így már a puszta elmélkedésnek is arra az ered
ményre kell jutnia, hogy az agyvelő alakbeli változatossága kiter
jedt physiologiai munkafelosztással van kapcsolatban és részeinek 
más-más müködésök van.

E tételt megerősítette számtalan tapasztalat, vizsgálat, kísér
let : bebizonyította a higgadt kutatás, mely napjainkban csodá
latos gépeivel, «mikrotom»-jaival szétszeldeli mesés űnomságu 
szeletekre az agyvelőt és mely 2 3000 nagyítással, a legiigye-
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sebb, kipróbált fogásokkal, a találékony emberi ész fegyvereivel 
veszi vizsgálat alá az agy velő részeit és a kéreg sejtjeit. A bon- 
czoló késsel, a kísérletezésekkel, a betegeken tett észleletekkel, a 
nagyítóval, az összehasonlító anatómia adataival és általán a vizs
gálódás, a természettudományi búvárkodás óriásilag megszaporo
dott módjaival a mai physiologia mindinkább jobban kideríté az 
agyvelö egyes részeinek psychikai jelentőségét és egyes részeinek 
sajátos működését.

A tébolyodott embereknek agyvelején tett észletek bizonyí
tékot szolgáltatnak p. o. arra, hogy a tudatos lelki működéseket 
a féltekében kell keresnünk, és az úgynevezett «lelki betegségek» 
tulajdonképen az agyvelő elülső részének («elő-agy velő») beteg
ségei, és a beteg szellemi élet okai a féltekékben fölhalmozódott 
anatómiai elváltozásokban rejlenek.

A hemisphaeráktól megfosztott béka magától meg sem mocz- 
czan, saját jó szántából se nem eszik, se nem iszik, de a szájába 
tett ételt-italt lenyeli. Ha bántják, elugrik, de, mig nincs bántó- 
dása. mozdulatlanul, étien, szomjan, az élet minden nyilvánulása 
nélkül egy helyen ül és múmiává szárad össze. Egyszerű géppé 
lesz tehát, mely az ingerületekre reflex-mozgásokat vált ugyan ki, 
de ezen ingerületek a tudat körébe nem lépnek.

Kiderítette a kutatás azt is, bogy a féltekék fehér állománya 
psychikai szempontból alárendeltebb jelentőségű, vezető medium 
és hogy a lelki működések igazi centruma a szürke állomány és 
pedig ezen állománynak azon része, mely a hemisplnerák felszí
nén az agyvelökérget alkotja, mig az agyvelő belsejében levő 
szürke állományú agyvelöduczok a szellemi elettel nincsenek szoro
sabb kapcsolatban ; sérüléseikkor csak a mozgás terén állanak be 
zavarok. A látó-telep (thalamus opticus) izgatására p. o. az állat 
sajátszerű körben mozog és végre lábáról leesik ; a csikóit test sérté
sére az állat szakadatlanul előre megy, a míg össze nem roskad.

A szellemi élet igazi tanyáját, mint egyáltalában az összes 
idegműködések legfőbb kormányzó fórumát a kéregben kell keres
nünk, melynek mennyisége, szaporodása lépést tart a szellemi képes
ségek haladásával. De magának e kéregnek különböző pontjai sem 
egyforma jelentőségűek psychikai szempontokból. Flourens fran- 
czia physiologue azon nézetének, melyszerint a féltekék minden 
pontja egyaránt alkalmasa gondolkodásra, amozgás megindítására és 
érzésre, vagyis, hogy a hemisplnvrák működési tekintetben egysé
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ges egészet formálnak : ezen elvnek, a német Goltz-ot kivéve, alig 
van már hive. A physiologia állatokon végzett kísérleteivel, a kór
tudomány orvosi megfigyeléseivel, bonczolataival, az agyvelő fel
színének igen sok pontjára nézve kimutatta, hogy milyen műkö
dés szolgálatában áll. A physiologia százakra menő kísérleteivel 
p. o. az állatokon megmutatta, hogy a kéreg egyes részeinek izga
tásával vagy eltávolításával minő tünetek mutatkoztak, milyen 
működések jelentkeztek, illetőleg maradtak el, a kórtudomány 
pedig a gutaütöttek, a bénulások, a látás, hallás, stbi zavaraiban 
szenvedők bonczolásai folytán megállapította, hogy az életben 
észlelt beteges tünetek eseteiben a kéreg milyen helyei pusztultak 
el, illetőleg mily helyeken találhatók föl a megfelelő kéregbeli el
változások, mint okok.

E kutatások a kéregbeli területeket, az úgynevezett «kéreg
beli mező »-két, működésök szerint mozgató, érző és érzékszervi 
csoportba osztják. Az érzékszervi területen egész biztosan ki van 
immár jelölve a látás kéregbeli mezeje, vagyis a látó sphæra, mely 
a nyakszirti karéjban, még pedig a féltekék belső felszínén, a kis, 
háromszögletű «ék» elülső felső csúcsát foglalja el, de oldalt át
terjed a felső nyakszirti tekervényre is. A kéreg e részének meg
sérülése látási zavarokat, kiirtása állatokon mesterséges vakságot idéz 
elő. A hallás középpontja a halántéki tekervény hátulsó darabján 
helyezkedik el és sérülésére süketség vagy nagyothallás követke
zik be. A süketnémák agyvelején a bonczolás a jelzett karéjt zsu- 
gorodottnak találta. A kutatások jelenlegi álláspontja szerint a 
szaglási centrumot a féltekék egy vékony, hosszú nyúlványa, az 
úgynevezett «szaglózsineg és gumó» képezi. Egész pontosan 
azonban a szaglás és Ízlés középpontjait az embernél még 
nem ismerik. A tapintásbeli érzések kéregbeli mezejét illetőleg, 
eddigelé a kutatásnak biztosan csak a tagokat ért hatások érzé
seinek centrumát sikerült megállapítania és e centrum — mely 
egyszersmind a tagok izomzatát mozgató impulsusoknak motorikus 
középpontjával összeesik — a középpont előtti, részben a közép
pont mögötti tekervény. Itt jutnak tudatunkra a felső és alsó 
végtagokat ért hatások érzései. így határozták meg a karok, 
lábak, arczizmok, rágó izmok stbbi mozgató centrumait, a tar
kói és nyaki izmokat és a felső szemhéj mozgásait kormányzó 
agykéreg középpontokat. A kutatások, kísérletezések kideríték 
azt is, hogy a bal féltekének inkább a mozgásra, a jobbnak
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inkább az érzésre van nagy jelentősége és egész határozottan 
felismerték, különösen Broca kutatásai nyomán, hogy a be
széd kéregbeli mezejét a bal félteke alsó bomloki tekervényében, 
a «sziget» nevű agyvelö részben és a felső halántéki tekervényben 
kell keresnünk ; e részek megsértésére a szólásképesség elvesztése 
és a némaság azon faja következik be, a melyet aphasiának nevez
nek. Az agy velőbetegségekben, különösen a paralysis progressivá- 
ban elhaltakon végzett bonczolások és a bomloki karéjon történt 
sérülések folytán beállott tünetek észlelése pedig igen valószintivé 
teszi azon állítást, mely szerint a tulajdonképeni szellemi műkö
dések, a képzetek összeköttetése, a gondolkodás, az emlékezeti 
képek felfrissítése a homloki karéj kérgében, illetőleg e kéreg úgy
nevezett pyramis sejtjeiben végbemenő materiális működésekkel 
járnak parallel. A homloki karéj hibás fejlődése mindig csökkent 
intelligentiával, hülyeséggel jár; a betegelméjtiek agyvelején a fő
változások ezekben a sejtekben székelnek, melyek az apadó szel
lemi működéssel biró igen elaggott emberek agyvelejében lassan- 
lassan tönkre mennek, szétesnek.

Igaz ugyan, hogy az agy velő egyes részeinek működésére vonat
kozó ismereteink még hézagosak és nem érték el a tökéletesség 
óhajtott fokát; de azt hiszszük, a felhozott adatok elégségesek meg- 
dönteni azon Bauer könyvének egyéb helyeivel is ellentétben álló 
nézetet, mely szerint «az összes agyrészek ugyanazon functióval 
bírnak. »

Azt elismerjük ugyan, hogy a phylogenetikus kifejlődés folya
mán az állatvilágban néhány functió helyét megváltoztatta. A béka 
kis agya p. o. az ikertest (Vierbügel) nélkül is képes a tovaugrás 
mozgását reflex módon kiváltani, a tengeri nyúlnál azonban erre 
nézve legalább is a hátsó és elülső ikertest szükséges; de a kifejlő
dött emberi agy egyes részeihez határozott működések kapcsolvák.

Maga Wundt sem állítja föl oly mereven az agyrészek vala
mennyijének ugyanazon functiójáról szóló tant, mint ezt teszi 
tanítványa Pauer Imre. Wundt ugyanis «Grundriss der Psycho
logie» czímti, Lipcsében az 1896. évben megjelent munkájában, 
a 239 212. lapokon, az agyban végbemenő psychikai functiók
localisatióját tárgyalván, nem helyesli a Gall-féle «phrenologiá»- 
nak, a tehetségekről szóló theoria legszerencsétlenebb formájának 
modern megújítását, mely szerint az agyban a beszélő — és iróké- 
pességnek meghatárolt orgánuma van, vagy hogy a látási, hallási és
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a szóképzetek az agykéreg külön sejtjeiben vannak letéve. Wundt 
szerint az ehhez . hasonló nézete к egyáltalán durva physiologiai 
képzeteken alapulnak és egyáltalán összeegyezhetetlenek a func- 
tiók psychologiai elemzésével. Azt hirdeti továbbá Wundt, hogy 
minden összetett psychikai folyamat számos elemnek és sok közép
ponti területnek összehatását tételezi föl ; ennek daczára mégis 
kénytelen elismerni, hogy «a test ezen legcentralisabb szervénél, az 
agykéregnél, jóllehet csak relativ, de mégis bizonyos functiófelosz- 
tás szerepel és a különböző kéregterületek működesbeosztását 
úgy lehet tekinteni, mint az egyes tudatjelenségek sokféle különb
ségének physiologiai correlatumát.»Kénytelen azt is elismerni, hogy 
az agykéreg bizonyos részének eltávolítása az onkénytes mozgások 
létrehozatalánál és az érzeteknél zavarokkal járnak együtt, vagy 
pedig a képzetek bizonyos osztályának alakulását megakadályoz
zák ; ámbár ebből csak azt következteti, hogy azon területek, kéreg- 
sphæràk oly közbeeső tagokat foglalnak magukba, melyek az illető 
psychikai jelenségekkel parallel járó physikai folyamatok lánczo- 
latában nélkülözhetetlenek. Wundt tehát nem tagadja, hogy, bár 
a complikáltabb psychikai folyamatoknál számos része az agy
kéregnek közreműködik, de azért mégis legalább relativ mű
ködésfelosztás van az agykéregrészekben és azon pathologiai és 
anatómiai eredmények ismertetésénél, melyek határozott psycho- 
physikai functióbnak az agykéregben való localisatiójára vezettek, 
megjegyzi, hogy eddig biztosan csak a beszéd működéseinek 
viszonya állapíttatott meg az agykéreg bizonyos részével. De ezen 
egy ténynek elismerése is azt mutatja, hogy nem lehet mereven 
ragaszkodni azon tételekhez, melyek szerint az agy különböző 
részei ugyanazon functiókat teljesítik.

Az érzékszervek energiájáról szóló fejtegetések után Pauer 
az érzetek alaphatározmányairól szól. Az érzetek két alapsajátsá
gát különbözteti meg : az érzetek intensitását és qualitásál. A har
madik határozmányról, melylyel még jellemezni szokás az érzetet : 
az érzethanyulatról (tonus) azt mondja Pauer, hogy ez már nem ere
deti liatározmány, mert az érző alany subjectiv állapotát fejezi ki, 
tehát az érzet objectiv tulajdonsága gyanánt nem tekinthető. En
nek daczára a harmadik «határozmányról» is elég részletesen 
szól, bővebben, mint a két előbbeniről. Az érzetek két más, tér
beli és időbeli tulajdonságát az érzetek tanában nem emliti föl, 
ámbár később a képzetek tanáról szóló részekben, a 69. és 70.
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lapokon, beszél az érzetek térbeli rendjéről, vagyis az érzetek loca- 
lisatiójáról.

Az érzetek intensitásáról szóló fejezet csak röviden érinti a 
Weber- és a Fechner-féle psycho-pbysikai törvényeket, mikről azt 

mondja, bogy bebizonyított tételnek semmikép sem tekinthetők és 
a hangérzeteket kivéve semmikép sem terjeszthetők ki a többi érzé
kek érzeteire. Nem bibáztatás czéljából, hanem csakis a tény jel
zése miatt megemlítjük, hogy Pauer « vezérfonala »-nak e része 
nagyon sokat biz az élőszóbeli, felderítő előadásra. Nézetünk sze
rint inkább a materialismusról, spirituálismusról stbről szóló «elmé
letek»-et kellett volna megkurtítani, melyek a könyv jelentékeny, a 
172. laptól a 197. lapig terjedő részét foglalják el és a melyek
nek ily mérvű ismertetése inkább a metaphysikába, az ismeret- 
elmélet keretébe tartozik. Ezen elméletek ily részletes taglalása 
helyett inkább a psycho-pbysikai mérésekre, az újabb psychophy- 
siologiai búváratokban oly nagy szerepet játszó, a Weber-Feclmer- 
féle törvényeket illető kutatásokra kellett volna a mostoha elbá
násnál nagyobi) ügyeimet fordítani nemcsak az érzékek intensitá
sáról szóló és az összes érzetekre vonatkozó általános fejtegetések
nél, hanem az egyes érzékek ismertetésénél is. Ez utóbbiak köré
ben ki kellett volna mutatni az újabb kutatásokból megállapított 
számbeli viszonyok alapján, hogy mennyiben vált be e törvény 
és ekkor tiszta képet nyerhettünk volna azokról a törvényekről, 
melyeket az újabb kutatások végeredménye a Weber-Fecbner-félc 
törvényből kiindulva igazolt, hogy t. i. az érzetek, kezdetben az 
ingerek arányában gyorsan növekednek, később azonban egyálta
lán jelentékenyen lassabban mint az ingerek, és azon ingernö
vekvés pedig, mely megkivántatik ahhoz, hogy egy épen csak
hogy észrevehető érzetnövekvést váltson ki, általánosságban szólva, 
megközelítő állandó viszonyban van az eredeti ingernagysághoz. 
E végeredményt, bár más szavakkal — Pauer is elismeri, de 
nyilvánvaló tételéhez szükséges lett volna a Weber-Fechner-féle 
törvenvnyel az egyes érzékszervek körében is foglalkozni.

A Weber-Fechner-féle törvény tüzetes ismertetése egyéb
ként sok tekintetben bepillantást enged a lelki functiók nem egy 
titokzatos rejtekébe, miért is psychologiailag igen nagy jelentőség
gel bír. A «vezérfonál» épen azért, mert nem látszik nagy súlyt 
helyezni Weber és Fechner buvárlataira, nem említi föl Wundt 
állásfoglalását sem, ki a jelzett törvényt úgy tekinti, minta psychi-
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kai jelenségeink relativitásáról szóló általános törvénynek egyik 
speciális esetét és kinek tanítása szerint tudatunknak nincs absolut, 
hanem csak relativ mérteke a benne levő állapotok intensitására 
nézve. (L. bővebben Wundt : «Grundriss der Psychologie« ez. mű
vének 299. és köv. lapjait.) E törvény világosítja föl legjobban azt a 
körülményt, hogy a psychikai intensitásokra nem lehet olyan 
könnyen alkalmazni mathematikánkat, mint valamely elektromos 
áram erősségére. A psychologia nem szabadulhat föl az intensiv 
összehasonlítás associativ mozzanata alól és nem képes az érzete
ket, mint valami térkiterjedéseket egymásra rakni és így egy pon
tos mérő egységhez jutni.

A psycho-physikai mérések három módszerének ismerteté
sét, vagyis «az épen észrevehető különbségnek,« továbbá «a valódi 
és a hibás eseteknek» és végül «a középhibák» methodusának* 
ismertetését, nemkülönben a Weber-Fechner-féle törvénynek ma- 
thematikai képletbe öntését a vezérfonal az élőszóbeli előadásra 
bízza.

Az erzetek qualitásának tárgyalása közben Pauer a külön
böző érzetek osztályozásával foglalkozik, tüzetesen tárgyalva az 
egyes érzékek érzeteit.

Ezen érzékszervek physiologiai leirását, nemkülönben azon 
föltételeknek és törvényeknek kutatását és taglalását, melyek sze
rint a látás, hallás, szaglás stbbi érzetei keletkeznek : más discipli- 
nák feladataihoz utasítja, de e tekintetben mesteri összefoglalások 
ban mégis .közli mindazon általános eredményeket, mik a psy- 
chologiát érdeklik. A vezérfonál, nevének és czéljának megfele
lően, kénytelen volt egyes érzékszervek érzeteinek fejtegetése köz
ben néhány, nem jelentéktelen földerítő körülményt itt is mel
lőzni. A legkisebb ingereknek, a minimális érzetküszöbnek szá
mokban való kifejezése az egyes érzékeknél, továbbá az egyes ér
zékszervek legelső primitiv megnyilatkozásai az állatvilág hierar
chiájában szintén elmaradt. Nem ártott volna azonban fölemlíteni, 
hogy az öt érzéken kívül, a régi szokásos felfogással szemben, 
újabb időben egy hatodik érzékszervről is tétetik említés és pedig 
nem minden ok nélkül és ez az egyensúly érzéke. A halló idegros
tok egy része ugyanis a halló szervben, az úgynevezett ivjáratokban

* L . e m ódszereket: Fechner «Elem ente der Psyehophysik» czimű 
m űvének 71— 7fi. lapjain.



IRODALOM. ООО

végződik. Ez ivjáratoknak és idegrostjainak azonban a halláshoz 
semmi közük. Kiirtásuk állatokon, megbetegedésük emberekben 
sem siketséggel, sem zavarral a hallásban nem jár, de ezen ivjá- 
ratok átmetszése galamboknál, állatoknál, embereknél a testtar
tás, az egyensúly különböző zavarait idézi elő. Nem jogtalanul 
keresik tehát e helyen a hatodik érzékszervet.

Kiválóan érdekes a könyv azon fejezete, melyben kimutatja, 
hogy a physiologiai fejlödéstörténelem tanúsága szerint a tapin
tás érzékszervét, vagyis az általános érzéket kell az összes többi 
érzéki szervek ősformájának, alaptypusának tekinteni, melyből 
a létért való harcz és az alkalmazkodás törvénye folytán a 
többi érzékszervek kifejlődtek, differenciálódtak. Nem érthetünk- 
azonban egyket a szerzőnek a 43. lapon foglalt azon tanával, 
mely szerint «a hő-, hideg-, nyomás- és fáj dalom-érzeteket a 
bőrfelület minden pontja egyaránt közvetíti.» Ezen állítást Mag
nas B lix  (Exper. Beitr. z. Lösung der Frage über die spec. Energie 
d. Hautnerven. Ztschr. f. Biologie. 20. és 21.) kutatásai nagyon 
kétségessé tették. E tudós kimutatta, hogy a bőr egyik pontja csak 
hideget, a másik csak meleget, a harmadik csak érintést érez, ille
tőleg csak ilyen speciális érzeteket közvetit az agyhoz. Ziehen 
említett psychologiájában, ennek bizonyítására azon egyszerű ki- 
serletezést ajánlja, hogy érintsük meg alsó karunkat majd itt, 
majd ott valamely hideg aczélhegygyel és csakhamar ráakadunk 
egy négyzetcentiméternyi kiterjedésű börfelületre, mely az aczél- 
érintés folytán hidegerzetet nem vált ki, még hő- és tapintási érzé
sek a megfelelő ingerek alkalmazásakor azonnal föllepnek. Meg
fordítva: szorosan a vizsgált hely közelében oly pontokat talá
lunk, melyek a hideg iránt jelentékenyen érzékenyek, de hő- vagy 
érintési érzeteket nem szülemlítenek. Vannak tehát egymástól el
választott hő-, hideg- es tapintáspontok, vagyis minden idegrost 
csak egy érzést közvetít. Minden idegrostvégződésnek tehát egy 
hő-, hideg- és nyomási pont felel meg. Erősebb nyomási ingerek 
ugyan a nyomási pontokon kívül is képesek csekély érzeteket kivá
lasztani ; de joggal feltehetjük, hogy ez alkalommal a mechanikai 
ingernek a legközelebbi nyomási pontokhoz való továbbvitele 
fordul elő. Az elektromos inger minden idegpontra hat ugyan, de 
a hidegpontokon csak hidegérzést, a meleg pontokon csak meleg- 
érzéseket, a többi pontokon csak tapintási erzetet vált ki.

Az egyes érzékek érzeteinek keletkezésénél nem ártott volna
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nyomatékkai ráutalni arra, a mit a könyvnek az érzetekről szóló 
fejtegetéseiből egyébiránt következtetni lehet, hogy t. i. tulajdon
képen nem a fül az, a mely hall, nem a szem, a mely lát stb., 
hanem az agy velő.

Nem a kifogás mondatja mindezt velünk, mert átlátjuk, hogy 
egy vezérfonál nem ölelheti föl a kevésbbé jelentékeny elemeket 
is ; egyedül azon vágy, azon óhaj juttatja toliunkra e megjegyzése
ket: bárcsak oly magyar psychologiát adott volna Pauer a ma
gyar olvasó közönség kezébe, mely nem pusztán vezérfonál az 
egyetemi hallgatóság számára, hanem a részletekre is kiterjedő 
oly mü, melyet nemcsak egyes részeiben, de egészében is, minden 
élőszóbeli kiegészítő magyarázat nélkül, hazánk intelligens osztálya 
haszonnal forgathat és kimerítő tájékozottságot, eligazodást nyerhet 
a psychologiai tünemények birodalmában. Pauer megjelent vezér
fonala tanúskodik arról, hogy ily mű megírására Magyarországon al
kalmasabb tudós Pauernél nincsen.

A következő fejezet az érzethangulatol, vagyis azon subjectiv 
változásokat tárgyalja, melyeket bizonyos föltételek mellett az 
objectiv érzetek ébresztenek a szervezetben.

Szerző e fejezetben megemlíti, hogy a tiszta érzetnek nincs 
hangulata, de nem emeli ki oly nyomatékosan, mint Wundt idézett 
müve 33., 44. és következő lapjain teszi, hogy a psychikai ele
mek, így az absolut egyszerű és részekre tovább szét nem bont
ható tiszta érzet is, nemcsak a psychikai tapasztalati jelenségekre 
vonatkozó analysisnek, hanem egyszersmind az abstractió munká
jának is az eredménye és a valóságban a psychikai elemek tényleg 
a legváltakozóbb viszonyban vannak egymással összekötve.

Az érzethangulat formái czímíí fejezetben az érzéki ösztö
nökről, vágyakról, a hajlam-, ragaszkodás- és szokásról találunk a 
legutóbbi évek kutatásait fölhasználó fejtegetéseket, miket a laikus 
közönség is élvezettel és psychologiai ismereteire nézve termékenyí- 
tőleg olvashat.

Az érzethangulat functiói czímü fejezet alatt szerző a magyar 
psychologiákban eddig nem tapasztalt kellő részletességgel tár
gyalja az érzethangulathoz fűződő tudattalan mozgásfolyamatokat, 
a reflexvisszahatásokat és ezek különböző fajait. E fejezet a könyv 
egyik legjobban megirt része és különösen fölhozott példái folytán 
igen érdekesés tanulságos. E helyen a reflexmozgások szempontjá
ból újabb fényt lehetett volna ugyan vetni a már tárgyalt úgyne
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vezett ösztönökre, melyek szintén a képzetéleten, a tudaton kívül 
lefolyó complicáll reflexek. Úgyszintén ki lehetett volna terjesz
kedni az automatikus mozgásoknak az egyszerű reflexvisszahatások
tól, mint az idegélet legelső és legegyszerűbb jelenségeitől eltérő 
sajátságaira is, de a szerző bővebb fejtegetésekre nem engedő magát 
elcsábíttatni a physiologia újabb kísérletezései folytán nyert érde
kes adatoktól és bár kellő részletezéssel, de mégis csak a legszüksé
gesebbek előadására szorítkozott. E korlátozást helyesnek találjuk, 
mert véleményünk szerint bármily érdekesek is a különböző reflex
folyamatok, tulajdonképen nem, tartoznaк a physiologiai psycho- 
logia körébe, mert nélkülözik a psychikai jelenség lényeges ismer
tető jelét, jellemét : a tudatosságot. A reflexúton keletkezett moz
gások ugyanis, bármilyen czélszerűek és hasznosak legyenek a 
szervezetre nézve, nincsenek összekötve psychikai paralleljelensé
gekkel ; nélkülözik a psychikai correlatumot. Nem tudatosak, úgy
szólván vakok, és lélektani jelentőségük, értékük pusztán abban 
áll, hogy fejtegetésük a később tárgyalandó akaratos, tudatos cse
lekedet folyamatának egyes mozzanatait érthetőbbé teszi. Ezen 
czélt Pauer könyvének e fejezete teljesen eléri.

Pauer könyvének második fejezetében beszél az érzetek asso- 
ciatióiról, a képzetekről, ezek minőségéről, felosztásukról, az 
objectiv és subjectiv képzetekről, mely utóbbiak közé sorolja az 
emlékképeket, költői képeket, phantasmákat, illusiókat, halluci- 
natiókat, álomképeket, stb. E fejezet kiváló jelessége főleg abban 
nyilvánul, hogy mindezen psychikai jelenségeknél kimutatja a 
megfelelő, parallel physiologiai tüneményeket, az organikus ténye
zőket.

A képzetek intensitásáról a harmadik fejezetben beszél és 
itt foglalkozik a tudatnak és kifejlődésének problémájával.

A tudat lényege a szerző szerint, ki e fejezet fejtegetéseit 
illetőleg teljesen Wundt álláspontját fogadja el, a képzeteknek és 
a velők kapcsolatos állapotoknak összefűzése. E helyen fejti ki 
Pauer részletesen és Wundt nyomán az apperceptió elméletét. 
Wundt szerint ugyanis a psychikai képződmények és így a képzetek 
is, folytonosan váltakoznak bennünk; jönnek, mennek. Wundt 
azon sajátságos érzelmektől kisért állapotot, melyben akkor 
vagyunk, midőn az akár egyszerre, simultan, akár egymás után, 
successive föllépő képzetek közül egyet világosabban, pontosabban 
felfogunk, figyelemnek nevezi, magát pedig azon jelenséget, mely-
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nek folytán tudatunk valamely psycbikai tartalma világosabb fel
fogásra emeltetik, apperceptiónak mondja, mely mindig bizonyos 
izomérzetekkel és mozgásokkal jár karöltve. Ezzel szemben a psy
cbikai tartalmaknak azt a felfogását, melyet a figyelem állapota 
nem kisér, perceptiónak nevezi.

Az apperceptió eszközli, hogy az egymásra rohanó és egy
mással egyszerre föllépő képzetek sorozatából egyes képzetek — kép
legesen szólva, — a tudat látópontjába kerülnek, mig a tudat többi 
tartalma a tudat látómezejét alkotja.

Wundt iskolája szerint a képzetösszeköttetések nagy számát 
magából az associatióból megfejteni nem lehet ; fölállít tehát egy 
külön lelki tehetséget, az apperceptiót, mely az associatió felett 
uralkodik. Ennek az apperceptiónak az associatió folyton anyagot 
szállít, melyben az apperceptió válogat. Majd ezen, majd azon 
képzethez fordul, ekkor figyelemnek mondatik ; majd ezt, majd 
azt a képzetet egy összetett képzetbe kapcsolja, majd végre moz
gásokat innervál és akkor akaratnak neveztetik.

Pauer a Németországban uralkodó helyzetet elfoglaló Wundt- 
féle iskolának az angolok associatiós psycbologiájától eltérő apper- 
ceptiós tanaira támaszkodik. Nála is ezen elmélet lépten-nyomon 
előfordul és ezt számos psycbikai tünemény megmagyarázására 
fordítja. Az apperceptió játsza könyvében az egyik főtényező szere
pét nemcsak az érzetek es képzetek összekapcsolásánál, hanem 
az érzelmek, az akarati tények megfejtésénél is.

Az apperceptiót ugyanis Wundt iskolája mindannyiszor elő
veszi, valahányszor nehezen megoldható psychikai jelenségekre 
bukkan. Ilyenkor mindig e segítőeszközt csúsztatja közbe és így 
természetesen sok megoldási nehézséget kikerül, de éppen ezzel 
minden psycho-physiologiai magyarázatról is lemond, miközben 
azt hiszi, hogy ez elmélet kiválóan alkalmas segítő tényező a psy
cbikai jelenségek földerítésére.

Ez a hypothesis igen kényelmes. Mindaz, a mit egyszerűen 
az associatióból megmagyarázni nem lehet, egy magasabb lénynek, 
vagy lelkitehetségnek, egy ismeretlen X-nek tulajdoníttatik. Mind
az, a mit oly gyakran és oly sok joggal az úgynevezett lelki tehet
ségek tana ellen fölhoztak, ellene szól ezen metaphysikai apper
ceptiónak. Itt is önkényesen a jelenségek egész sorozata alapjául 
egy activ subjectum vétetik föl, mint a jelenségek működő oka.

Ezen elmélettel szemben az újabb időben magában Német
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országban is erőteljes kifogásokat emelt a physiologiai psychologia 
álláspontjából Münsterberg, s méltán, mert ezen elmélet azt tanítja 
a többek között, bogy a képzetek associatiója fölött lebegő apper- 
ceptió az, mely a képzetek ezen vagy azon kiválasztását eszközli, 
ezt vagy azt a képzetet figyelmével ajándékozza meg és így bizo
nyos tekintetben mintegy trónon ülve intézi és kormányozza az 
associatiók játékát.

Ez elmélet egy titokzatos, liypothetilms lelki tehetséget 
teremt, bizonyos tekintetben egy föleiket, mely az alsóbb psychikai 
jelenségeket észreveszi, mérlegeli, összehasonlítja és összeköti. 
Ilyen apperceptió létének fölvételére — mely a régi, a természet- 
tudományokkal ellenkező psychologiába való visszaesést jelentene — 
nincs semmiféle ok és magában a képzetek associatiójában sze
replő tényezők maguk is elegendők a képzetek kiválasztásának 
megértésére. E tényezőkből teljesen megnyugtató magyarázatot 
lehet kivonni a képzetek kérdéses kiválasztása ügyében. A képzetek 
fölött uralkodó apperceptióra sem a normális, sem a pathologikus 
lelki jelenségek földerítéséhez nincs szükség.

Nem használ az elméletnek az sem, hogy nem annyira 
Wundt, mint inkább néhány tanítványa, e tant physiologiai színe
zettel, mázzal akarja ellátni, a mennyiben ezen bypothetikus ap- 
perceptiót az agy bizonyos helyen, a homloki karéjban igyekszik 
localisalui. Az agyphysiologiában kerestek tehát utólag támaszt és 
ezen elméletet az agyphysiologiához kapcsolták és ezzel akarták ko
runk természettudományi gondolkodásmódja szellemében plausi- 
bilissé tenni ezen, alapjában véve minden mechanikai causalitástól 
független, kiválogató lelki tehetséget. De maga Wundt is («Grund
riss der Psych.« 241. és 242. 1.) igen kétes értékűnek tartja e törek
vést és elismeri, hogy az apperception а к ilyen localisatióját a 
homloki karéjban, a tudomány nem erősitette meg.

Egy bírálat kerete nem ad elég tért és nem alkalmas annak 
kimutatására, hogy e segítő elmélet fölösleges és hogy egy uj psy
chikai tehetség fölvétele nélkül is megmagyarázhatók az összes 
psychikai jelenségek ; megfejthető gondolkodásunk sokfélesége, a 
képzetek gazdagsága. Még az úgynevezett magasabb gondolkodási 
processusokat is vissza lehet vezetni, az agysejtek vezető pályáinak 
fölvételével, a kepzetek associatiójúra. Hogy ez mind lehetséges: e 
bírálat szűk keretében egyszerűen utalunk az angol psychologusok- 
nak és a németek közül különösen Zieh ennek eljárására, kinek
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könyve lemondván az afperceptióról, ezen metaphysikai lelki tehet
ségről, a legcomplicáltabb gondolkodási jelenségeket is a képzetek 
összekötéséből vonja le. Természetes, hogy ezen eljárása sokkal fá
radságosabb, mint az, mely az összes complicáltabb gondolkodási 
jelenségek megoldását egyszerűen a titokzatos apperceptióhoz u ta 
sítja. Ziehen úgy tekinti képzetéletünket, mint egy köztársaságot : 
összes latens képzeteink versenyre kelnek ; mindenik a tudatba 
igyekszik hatolni es az egyiknek vagy másiknak a másik felett való 
győzelmét, és igy képzeteinknek sorakozását és befolyását nem egy, 
a képzetek felett lebegő hatalom dönti el, hanem maguknak a 
képzeteknek világossága, pontossága, a kisérő érzelem hangulata, 
a képzetek constellatiója és associativ viszonya.

A tudat czimű részben beszél még Pauer a képzetek válta
kozását előidéző külső és belső okokról, a physiologiai időről, az 
úgynevezett reactiókisérletekről, melyek mindannyija alkalmul szol
gál arra, hogy Pauer az újabb physiologiai kísérletek, mérések vég
eredményét bemutassa. Hasonlóképpen jár el a képzetek összekap
csolódása, a reproduetió elmélete, az associatió analysise, az emlé
kezet időmérő functiója czimü fejezetekben. Kiválóan érdekes vonást 
ad e fejezeteknek azon eljárás, hogy mindezen psycbikai jelensé
geknél Pauer rámutat a velők járó szervezeti tüneményekre. — Az 
associatió elméletéről szóló rész oly terjedemben — 22 lapon — 
tárgyalja az associatió különböző formáit, mint milyent a vezér
fonálul szolgáló psycbologia kerete bizonyára csak más, talán sokkal 
jelentékenyebb, fontosabb részek megkurtításával engedhet meg. 
Ezen cekonomiai hibán Pauer úgy vél segíthetni, hogy a legújab
ban megjelent könyvében, a logikában, egyszerűen arra utal, hogy 
e tulajdonképeni logikai tárgyat, az associatiók különböző formái
nak részletes kifejtését már a psychologiában előadta.

Igen érdekes, a hazánkban eddig széliében használatban levő 
lélektani tankönyvektől eltérő, de az újabb kutatátosoktól elfoga
dott és okadatolt fejtegetéseket találunk a « képzet-hangulat» 
czimü fejezetben foglaltakban azon bonyolult, sokféle módon vál
tozó elemekből összetett folyamatokról, melyeket eddig érzelem■ 
név alatt volt szokás tárgyalni. Lélektani elemzésüknél Pauer azon 
subjectiv természetű változásokra támaszkodik, miket a külső vagy 
belső benyomások szülte érzetek teremtenek az egyéni szervezet
ben. Fejtegetései szerint ép úgy mint az érzetek, képzeteink 
is — melyek végelemzésükben érzetekre vezethetők vissza •— éb-
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reszthetnek a szervezetben subjectiv természetű változásokat, me
lyeknek megérzése és észrevevése : a képzethangulat.

Eá kell mutatnunk e helyen is Pauer fejtegetésének és mód
szerének azon egyöntetűségére és egységes szellemére, mely egész 
könyvén átömlik és mely szériái a legegyszerűbb lelki liinemé- 
nyeknél talált alaphatározmányokát a legösszetettebb lelki jelen
ségek eonstructiójánál is kimutatja. Olyanféle eljárás ez, hogy 
hasonlattal éljünk, mint Goethe-é, ki a koponya szerkezetében, 
tagoltságában a gerinczoszlop csigolyáinak alaptypusát mutatta 
ki, vagy a milyen az érzékek pbysiologiai fejlődéséről szóló tan, 
mely a tapintás (általános érzék) szerkezetében az összes érzék
szervek alapjellegét látja, melyből a többi, complicáltabb szerkezeti 
viszonyokkal ellátott érzékek a fejlődés folyamán kialakultak.

A képzethangulat formái alatt fejtegeti ezután a szerző első 
sorban az érzelmet és annak különböző fajait : az æsthetikai, ér
telmi, erkölcsi, vallási és társadalmi érzelmeket, ezek termeszeiét 
és keletkezésük föltételeit. E szakaszban foglaltak között figyelemre 
legméltóbb a lelkiismeretről szóló rész. Pauer érzi, hogy azon téve
dések között, melyeknek magvait a régi psychologia elhintette, 
legmakacsabbul tapad az emberek agyához azon téves tan, mely a 
lelkiismeretet substantiálja és mint egy belsőnkben szervezett 
erkölcsi törvényszéket fogja föl. Pauer psychologiai tudásának egész 
tárházával, az érvek valóságos tiizével, hévvel harczol ezen elmélet 
ellen, mely fészke igen sok, székében elterjedt és erkölcsi felfogá
sunkban is a tiszta látást akadályozó balhiedelemnek. Pauer szerint 
a lelkiismeret nem készen kapott tehetség, hanem egy nagyon is com- 
plicált oly lélektani folyamat eredménye, melynek lassú kifejlődésé
ben a képzetek és az ezekkel összekötött azon érzelmek játszszák 
a főszerepet, mik e képzetekhez részint természetes módon, részint 
a nevelés, szoktatás, tanítás, fegyelmezés által mesterségesen hozzá
kapcsolódtak. — Mi mindent nem tartanak az emberek — kiált 
föl Pauer lelkiismeretes dolognak különböző felfogásuk, hitök, 
értelmi fejlettségük, nevelésök szerint! Ez az állítólagos legfőbb 
erkölcsi törvényszék, bizony nagyon különböző mértékkel mér és 
valóban nagy baj lenne erkölcsileg, ha minden egyes ember egyéni 
lelkiismereténL’k szavát, mint egy lelkében autorizált erkölcsi tör
vényszéknek ítéletét, minden további bírálat nélkül el kellene 
fogadni az ő erkölcsiségének egyedül jogosult kritériuma gyanánt. 
Valóban a felfordulások egész özönét zúdítanók a társadalomra,

37Magyar Pii dagogia, IX . 9.
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ha a cselekedet morális értéke felett kizárólag csak az a tény dön
tene, hogy az illető lelkiismerete miképpen Ítélt róla, helyeselte 
vagy rosszalta-e? A lelkiismeret csak az egyéni moralitás tükre, 
melybe az egyén saját subjectiv erkölcsi substantiája tükröződik 
vissza, de e subjectiv mértéket az objectiv Ítélés alapjául nem alkal
mazhatjuk. Az ember igen is alkothat magának ítéletet ép úgy elő
zőleg, mint utólag cselekedetei fölött; e kritikát azonban koránt
sem veleszületett, kész erkölcstörvény hatása alatt gyakorolja, 
hanem részint eredeti Charaktere, részint azon elvek és positiv 
törvények szerint, melyeket már gyermekségétől fogva szívott ma
gába, illetőleg törvényekül elfogadni kényszerült. A helyes lélek
tani analysis a lelkiismeretnek más értelmezését nem szentesítheti, 
de úgy véljük — messze van még azon idő, midőn e helyes nézet 
kiküszöböli a sokféle és nem mindig a tiszta tudományos czélt szol
gáló régi psychologiából a köztudatba átplántált és az erkölcstanok
ban annyi végzetes tévedés okául szolgáló előitéletetalelkiismeretről.

A szerző a lelkiismeret fejlődéséről adott mélyre ható meg
jegyzések után az összes erkölcsi jellemű érzelmeket két alapfor
rásra : az önzésre (egoismus) és önzetlenségre (altruismus) vezeti 
vissza. Az egoismus lényegében és első nyilvánulataiban, a szerző 
szerint, physiologiai jelenség, physikai alapösztön, mely a szerve
zettől elválaszthatatlan és mely velünk születik. Fejlődésének foko
zatait az önszeretetben, a kárörömben, irigységben, haszonlesés
ben, gyülölségben stbi-ben a szerző megmutatván, fölállítja azon 
tételt, hogy az erkölcsös érzés kizárja az önzést, mert csak önzet
lenségből fakadhat és ezen psychologiai alapon már itt eliminálja 
az erkölcsös cselekedetekből azokat, melyeknek rugója a jutalom 
reménye akár e földön, akár a túlvilágon, ellenben az erkölcsös 
érzések sorába iktatja a részvétet, rokonszenvet, az önzetlen jog-, 
igazság- és emberszeretetet és jóakaratot.

A képzethangulat második formája, az indulat, a szerző sze
rint akkor jő létre, ha valamely képzetfolyamat oly erős, intensiv 
hatást gyakorol a szervezetre és a tudatra, hogy a meglevő képzet
folyamat lefolyását egyszerre megakasztja vagy uj képzetkapcsola
tokat alakítva, egészen más irányba tereli. Ilyen állapotba jut az 
ember a váratlan nagy öröm, harag, elragadtatás, félelem stb. 
alkalmával. Ilyenkor a tudatba tóduló képzetfolyamat váratlanul 
oly intensiv hangulatot teremt, mely egész valónkat betölti.

Az indulat első nyilvánulata tehát a képzetek rendes folyá-
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ш пак rögtöni megakasztásában áll. Az indulat többi folyamata 
azután két irányban történhetik és ennek megfelelően az indulatok 
is két csoportra különülnek : a feloldó és lekötő indulatokra.

A szerző ezután az indulatoknak a szervezetre való hatását 
fejtegeti.

Az izmokra gyakorolt hatáson (izomfeszültség, izomernyedés) 
kívül szól még Pauer azon jelentékeny változásokról, miket az in
dulatok idéznek elő a szív, véredények, lélekzés és kiválasztás szer
veiben. Különösen érdekes az a fejtegetése, melyben kimutatja, 
hogy az indulat okozta szervi változás viszont hogyan hat vissza 
magára az indulat erejére.

Az indulatok magyarázatát azzal fejezi be Pauer, hogy végül 
rámutat azon analógiára, mely az indulatok és az őrültek őrjöngései 
között észlelhető és azon tényre, hogy a fékezetten indulatok elme
zavarokra és viszont az utóbbiak indulatokra disponálnak. Szemben 
az indulattal a jövő érzelem elérésére irányuló lelki folyamatot, az 
értelmi vágyat magyarázza ezután Pauer es e folyamat három 
mozzanatátemeli ki: a mozgalmat meginditó elsöimpulsust: a kelle
metlen szükség érzelmet, a nyugtalan állapotot teremtő várakozást 
és a vágyfolyamat végét : a kellemes érzelemmel járó kielégítést.

Az értelmi és erkölcsi hajlam és szenvedély psychologiai 
kifejlődése a szerző szerint megegyezik az érzéki vágyak és hajla
mok kifejlődési módjával. Mig azonban az érzéki vágyaknál és haj
lamoknál az innervatió az érzéki ingerekre önkénytelenül keletkezik 
az által, hogy az előbbi generatióktól örökölt szervezeti «disposition 
alapján a központi orgánumokban található egyes meghatározott 
összeköttetések tevékenységre indíttatnak, addig a magasabb vágyak- 
és hajlamoknál a képzet-complexumok mint psychikai ingerek in 
dítják meg a physiologiai ingert. Ez az oka annak, hogy az érzéki 
vágyaknál az inger szükségképen átterjed a mozgató kerületekre 
és külső mozgásokban is nyilvánul, mig a magasabb vágyaknál az 

- inger sok esetben nem nyilatkozik külső jelekben.
A képzet-hangulathoz még hozzáfüződő mozgás tüneménye

ket Pauer a képzethangulat functiói ez. alatt tárgyalja és idevonnt- 
kozólag Wundt, Ribot, Goltz, Darwin és Oettingen kutatásait fog
lalja össze. A mozgásokat tudatos, (önkéntes) és tudatlan (önkén
telen) mozgásokra osztja, de megjegyzi, hogy e kétnemű mozgások 
is közeli viszonyban vannak egymással, a mennyiben a physiolo- 
gusok még ma sincsenek tisztában az iránt, vájjon a fejőktől (? !)
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vágj7 a középponti szervek valamely elemétől megfosztott állatok 
mozgásai mennyiben tekinthetők tudatosaknak és mennyiben nem ? 
Másrészt a tudatos mozgásoknál is, lefolyásuk egy jó része tudtunk 
nélkül történik és a folyamatot nem elejétől végéig kisérjük figye
lemmel, hanem rendszerint csakis eredetének oka és inditó czélja 
lebeg szemünk előtt, a kivitelt már a velünk született vagy begya
korlás által idomult mechanismus végzi. Másrészt az eredetileg, 
kezdetben tudatos mozgások is, megszokás, hosszú gyakorlat foly
tán merőben tudat nélkül folynak le.

Részletesen fejtegeti Pauer a kifejező mozgásokat, melyek 
osztályozásánál Wundt csoportosítását fogadja el.

Az önkéntes mozgások czimű fejezet az akarat functióját 
értelmezi ; a determinismus, indeterminismus tanait ismerteti ; a 
szabad akarat, az ethikai akarat, a felelősség és beszámítás ténye
zőire vet világot. E lélektani bonyolult tünemények elemzése ; e 
jelenségeknek szétbontása és általán Pauernek ide vonatkozó fejte
getése a könyv fénypontját alkotják. E  fejezet a magyar philoso- 
phiai gondolkodás remekműve ; eltekintve a kifogásolt apperceptió 
szereplésétől, közbejátszásától, e fejezet a modern álláspontnak, a 
természettudományi gondolkodásmodnak diadala.

Sajnáljuk, hogy a bírálatunk rendelkezésére álló keret szűk 
tere nem engedi meg részletesebben kifejtenünk : mennyire győzel- 
meskedik itt Pauernek olvasottsága, tájékozottsága, összefoglaló, 
synthetikus esze a szabadakarat mélységes problémájának nehéz
ségein. Gondolatai e téren, valósággal irányt mutató csillagzatok 
a philosophálás mezején haladóknak. Ezen tárgynak majdnem 
kimeríthetetlen tartalmasságához viszonyítottan rövid fejtegetésé
ben az akarat problémájára nézve több útbaigazítást és magyará
zatra találhat az egyetemi hallgató és általán az olvasó, mint az 
idevágó könyvek testes köteteinek egész sorozatában.

Nagyon helyesen cselekedte a szerző, hogy a munka V. feje
zetében, reflexiók czim alatt a tárgyalt lelki tüneményekre össze
foglaló fényt vet azzal, hogy a lelki működések kifejlődését, a 
gyermek testi és lelki életének első nyilatkozásaitól kezdve bemu
tatja, kiterjeszkedve az abnormitásokra és a népiélek fejlődési stá
diumaira is. A reflexiókat a társadalmi élet fejlődésének phasisaira 
vetett mély észrevételek fejezik be, miközben szerző a társadalmi 
bajokat, a socialis es egyéb mozgalmakat párhuzamba állítja az 
egyes egyén lelkületében végbemenő változásokkal.
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Az V. fejezet elméletek ez. szakasza, melyről már említést 
tettünk, a materialismus, Spiritismus, a Wundt-féle actualismus 
stbi tanait, a test és a lélek közt levő viszonyt taglaló irányokat a 
vezérfonáltól kivánt terjedelemnél sokkal nagyobb részletességgel 
adja elő, úgy, bogy túlcsapong a physiologiai psychologia felada
tának határain a többi jelentékeny psychikai tények fejtegetésének 
rovására. E nagy terjedelem mentségéül szolgálhat azonban azon 
körülmény, hogy Pauer egyetemi hallgatóit tartotta szem előtt, 
kiknek legnagyobb része, elhagyva az egyetem falait, alig juthat 
az életben valaha ahhoz, hogy ily problémákkal foglalkozzék. 
Hadd ismerkedjenek meg legalább az egyetem padjain a müveit 
ember lelki életét foglalkoztató ilynemű kérdésekkel is.

A különböző álláspontú és irányú psychologiák mesteri is
mertetése fejezi be a könyvet.

Összefoglalva bírálatunkat, azon végeredménynyel fejezzük 
be ismertetésünket, hogy kifogásaink daczára, Pauer könyve 
új útakat tör, új szellemet és élesztő elemet visz be dermesztő 
közönytől áthatott philosophiai gondolkodásunkba. Hivatva van 
arra, hogy mozdulatlan, mumiaszerü dermedésben levő philoso- 
pbiánkat alvásából fölrázza és egyszersmind neki a helyes irányt 
megmutassa.

Bár nem eredeti kutatásokon épült föl e könyv, de a mai 
vizsgálódás, a mostani tudományosság eredményeinek genialis 
összefoglalása folytán egy valóságos philosophiai programm, ú t
mutató, melyre bölcseleti irodalmunk méltán büszke lehet.
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— A Középiskolai Tanáregyesület temesvári közgyűlése.
A közgyűlés julius 3. és 4. napján folyt le a tagok nagymérvű részvétével 
s azzal a fényes, az iskola embereit megbecsülő külső díszszel, a melyet 
az egyesület közgyűléseinél már megszoktunk. Képviselve volt a kor
mány, a megyei és városi hatóság, a papság, s a város és vidék kulturális 
testületéi. — Beöthy Zsolt elnök megnyitó beszédében a nemzeti nevelés 
kérdésével foglalkozott, azt fejtegetvén, hogy a nemzeti érzést, a ma
gyarán gondolkozást kell bele nevelni a tanulóba ; ebhez a magyarul 
tudás a legalkamasabb eszköz, de ama főczél mellett mégis csak eszköz 
szerepe van. Rámutat arra, hogy az új középiskolai tanterv hogyan szol
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gálja azt a czélt. — Négyest/ László főtitkár ismertette azután az egye
sületi év történetét, kiemelvén a körök élénk tevékenységét ; végül 
indítványozza, bogy az egyesület fejezze ki köszönetét Wlassics minisz
ternek, hogy a Tanítók Házát fölállította s az intézet jótéteményeit a 
tanárok gyermekeire is kiterjesztette.— A fölolvasások sorát Bergmann 
Ágoston nyitotta meg «A középiskolai tanítás a jellemképzés szolgálatá
ban» czímen. Ebben legtöbbet tehet a tanár egyénisége, azért a tanár 
maga is jellem legyen ; s hogy hatni tudjon, szeretetet kell ébresztenie 
maga iránt ; azután szerep jut a módszernek, mely legyen analytikus, de 
ne nélkülözze a rendszert ; végül a tanítás anyagának, melynek koronája 
a Jézus élete és tanítása. — Bódiss Jusztin «Az actiók tana elméletben és 
gyakorlatban» ezímen értekezett. A tudományos elméletben is bizony
talannak látja az actiók tanát, a tanításban való alkalmazását pedig a 
grammatika ok nélkül való bonyolításának, azért a régi grammatikák 
tempusai mellett foglal állást. — Latkóczy Mihály «A régészet a közép
iskolában» czímen értekezett. — Gerevich Emil «Ifjúsági irodalmunk»- 
ról olvasván föl, azt ajánlja, hogy a szülők és tanítók tájékozása végett a 
kormány (!) vétesse revisió alá a könyveket s annak alapján láttassa el 
ajánlattal. A közgyűlés az indítványt áttette a körökhöz. — Markovics 
Sándor olvasta föl azután értekezését «Azidegen élő nyelvek, különösen 
a német nyelv tanítása szemléltető alapon» czímen, a melyben a maga 
módszerét ajánlván, nagyon neki megy a grammatikai alapon való nyelv- 
tanításnak.* Ugyanezen tárgygyal kapcsolatban olvasta föl Latkóczy 
Mihály «Az idegen nyelvek tanítása és a középiskolai olvasókörök» czímíí 
értekezését. — Kemény Ferencznek az ifjúság ellenállóképességének az 
érzéki kisértésekkel szemben való fokozására vonatkozó indítványa át
tétetett a körökhez. A közgyűlés alkalmából rendezett hazai tanszeripar - 
kiállításon dr. Kiss Károly tartott előadást az üvegtechnikáról. — A köz
gyűlést egy oravicza—anina—vaskapu—herkulesfürdó'i kirándulás fejezte 
be, a melyen 200-nál többen vettek részt.

— A tanítói nyugdíjtörvény revisiója a M. T. O. B. köz
gyűlésén. Az 1891 : XLIII. t.-cz., mely az 1875. évi tanítói nyugdíjtör
vényt revideálta, maga elrendeli, hogy a nyugdíjalap állása 10 évenkint 
új mathematikai számítás tárgyává teendő. Az első tized a jövő évben 
jár le s már jó idő óta foly a tanító egyesületekben és lapokban a dolog 
megbeszélése, hogy a revisio idejére a kívánalmak formulázva legyenek. 
A tanítói közvélemény utolsó hivatalos fóruma : a Magyarországi Tanítók 
Országos Bizottsága szünidei közgyűlésén foglalkozott a kérdéssel s az 
alábbi megállapodásokra jutott.

* E kérdést érin ti Teveli M. könyvism ertetése lapunk megelőző 
számában (501. lap), és egy erre vonatkozólag beküldött czikkünk még fog
lalkozni fog vele. Szerk.
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I. A nyugdíjra jogosítottak közé fölveendők : a) azok az okleveles 
tanítók, a kik csupán hitoktatással, esetleg egyházi énekoktntással is 
foglalkoznak; b) a tanítói álláson működő okleveles óvónők. 2. A nyug
díj-intézetbe lépés kötelező mindazokra nézve, a kiknek jobb végellátási 
igényök nincs. A fölvétel a kir. tanfelügyelő útján hivatalból történik. 
Az esetleges késedelem a jogosultra vagy családjára nézve semmi 
hátránynyal sem járhat. Azon tanítóknak, kik késedelmes jelentkezésük 
miatt a jelentkezésük előtti szolgálati éveiket elvesztették, elvesztett 
szolgálati éveik számíttassanak be pótlólag, ha azt az új nyugdíjtörvény 
életbeléptétől egy éven belül kérelmezik. Az ilyenek az elvesztett éveikre 
egyszeres évi járulékot fizessenek annak visszamenő kamataival. 3. Nyug
díjra jogosultak az intézetnek azon tagjai, a kik nyilvános népoktatási 
intézetekben : a) 5 beszámítható éven át szolgáltak s teljesen munka- 
képtelenekké váltak; b) a kik 10 évet, c) a kik 35 évet szolgáltak. Első 
esetben a biztosított nyugdíjösszeg 40 o/o-a, a második esetben 50%-a; 
10 évi szolgálaton fölül minden évi szolgálat 2—2 »/o-kal emeli a nyug
díjat. A harmadik esetben, tekintet nélkül korára, a biztosított teljes 
összeggel vonulhat nyugalomba a tanító. A nyugdíjazás a b) alatt föl
hozott esetben ideiglenes is lehet. Az a tanító, a ki családot nem alapí
tott, indokolt esetekben a családot megillető nyugdíjjogosultságát az 
általa föntartottakra ruházhatja. Az elhalt tanító után, kinek nincsenek 
hátramaradottai, az illető község kapja a tanító három havi fizetését 
elérő temetési járulékot. 4-. A szolgálati évek az összes igényjogosultakra 
nézve az oklevél birtokában megkezdett szolgálattól számíttatnak, 
tekintet nélkül az illetők korára. A jelenleg alkalmazásban álló tanítók 
a 21-ik, illetve 20-ik életév előtti szolgálati időre a nyugdíjjárulékot 
pótlólag befizethessék. 5. A szolgálat indokolt-félbeszakításának tekin
tendő, ha az igényjogosult tanulmány miatt szakítja meg szolgálatát.
6. A nyugdíj összegének megállapításánál vétessék számba a szolgálatnak 
minden napja. 7. A nyugdíjigény megállapításánál számbaveendők az 
összes állandó jellegű tanítói járandóságok. A kántortanítók részére új 
díjlevelek állíttassanak ki, melyekben a tanítói és kántori járandóságok 
tisztán elküloníttessenok. A kántori járandóság — ha az illető kántor 
tanítónak ekképen megállapított nyugdíjigénye az ötödéves korpótlékon 
kívül Ü00 forintot meg nem halad beszámítandó. A hitoktatást tel
jesítő kántortanítók részére hitoktatói járandóság veendő föl, mely а 
nyugdíjigény megállapításánál számba veendő. A 4-00 frtot el nem érő 
tisztán tanítói fizetés, tekintet nélkül a kántori jövedelemre, az 1893 : 
XXVI. t.-cz. alapján egészíttessék ki 400 írtra. Az állandó jellegű ismétlő
tanítás (ismétlő és ipariskolai) díja vétessék számba. A földjövedelem 
megváltási vagy haszonbéri összege vétessék a díjlevélbe. 8. Az igény- 
jogosult felesége és gyermekei a férj 5 évi beszámítható szolgálata után
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rendes nyugdíjat, illetőleg nevelési járulékot élveznek. Az özvegy : 
a) férje halála napjától számított fél éven át a férj összes javadalmainak 
birtokában marad, azonfölül a haláleset alkalmával három havi javada
lommal fölérő temetési járulékot kap ; b) nyugdíja a férj beszámítható 
összes javadalmának 50 <Yo-a. 9. Nevelési járulékban a fiúgyermek 20, a 
leány 18 éves koráig részesül. -A tanulmányaikat folytató gyermekek, ha 
előrehaladásukat igazolják, 24 éves korukig maradhatnak nevelési járu
lékaik birtokában. A vagyontalan és keresetképtelen nyomorék árvák a 
neveltetési pótlékot életfogytiglan élvezik. 10. A félárvák az anyát meg 
illető nyugdíjnak Ve-át kapják nevelési járulékul, tekintet nélkül a gyer
mekek számára. 11. A teljesen szülőtlen árvák árvaházakban vagy e 
helyett egészségileg és nevelésileg alkalmas családoknál neveltetnek, 
ez utóbbi esetben az anyát megilletendett nyugdíjnak 50 %-át kapják 
nevelési járulékul. 12. Az 50%-os hozzájárulás 25 %-ra szállíttatik le. 
13. A 2 %-os évi játulék ellenben fölemeltetik 3 %-ra. A járulékok köz
adók módjára, tehát negyedévenkmt szedessenek be. A 3-ik %-ból eredő 
jövedelem az első három évben a Tanítók Háza I. Ferencz József-alapja 
és a megyei általános tanítótestületek által föntartott internátusok 
segítségére, a 4—6-ik évben pedig betegsegélyző alap alkotására fordít- 
tatik. A nyugdíjalapból egy oly összeg szakíttassék ki, melyből az 1870. 
év előtti időre eső nyugdíj hányad szolgáltassák ki azon tanítók részére, 
a kiknek iskolaföntartóik az ily hányad kiszolgáltatására nem kötelez
hetők. 14. Az állami hozzájárulás fölemeltetik 600,000 koronára. 
15. A 30 filléres járulékok föntartatnak. Az átalányrendszer általánossá 
tétetik és kötelezővé lesz. 16. Ezen kívül az eddigi törvényekben és 
kormányrendeletekben az alap javára biztosított jövedelmek és jogok 
továbbra is föntartatnak. 17. Az alap kezelési költségeit az állam viseli. 
18. Évenkint — 10 éven át - 100,000 korona fordíttatik az alap
jövedelméből az intézetbe bármi ok miatt föl nem vett, vagy 5 évi szol
gálat előtt elhalt tanítók özvegyeinek és árváinak segélyezésére. 10 év 
után az egész összeg az utóbbira fordítandó. 19. A kezelő bizottságban 
a tanítóság képviseltetik : 1 kisdedóvó, 1 elemi, 1 polgári iskolai tanító, 
ezenkívül az Országos Bizottság által időről-időre választott jogtanácsos 
által. A tanítók nyugdíjazását elrendelő bizottságban a hivatalos megyei 
tanítóegyesület egy-egy képviselője tanácskozási és szavazati joggal bír
jon. 20. A saját nyugdíjintézetet föntartó iskolaföntartók a tanítói nyug
díjtörvényben biztosított összes előnyöket egy év leforgása alatt kötelesek 
nyugdíjintézetük tagjainak biztosítani. 21. Az országos tanítói nyugdíj- 
intézet a vallás- és közoktatási miniszter felügyelete alatt ugyan, de 
önálló külön szervezetet nyerjen. 22. A nyugdíjtörvény minden 10 év
ben revideáltassék. 23. Az évi lakbér összege a nyugdíjba beszámítandó.



VEGYESEK.

Orvosi vizsgálatok Németországban. A német egyetemeken 
az 1898/99. tanév folyamában ismét 50 hallgatóval több szerzett orvos
doktori oklevelet, mint az előző évben : összesen 1364. íme az egyes 
egyetemek szerint :
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1898/9. 1897/8. 1898/0. 1897/8.
München 179 197 Halle 44 30
Berlin 141 158 Strassburg 44 48
Würzburg 139 107 Jena 43 19
Kiel 111 79 Göttingen 40 32
Leipzig 95  104 Königsberg 37 46
Greifswald 89  101 Tübingen 36 39
Bonn 72 62 Marburg 33 27
Freiburg 65  76 Giessen 29 29
Breslau 6 4  49 Heidelberg 28 26
Erlangen 59  56 Bostock 16 29

A vizsgálatok eredményét a következő számok tüntetik föl :
189819. ■1897/8.

elégséges 3 8 6  (28 -30  %) elégséges 359 (27-32 °/o)

jó 8 3 8  (61 -44  %) jó 829 (63-09 Vo)
igen jó 140  (10-26 o/o) igen jó 126 ( 9-59 % )

Leány fiúiskolában. A badeni kormány megengedte, hogy egy 
fiatal leány, a ki a fölvételi vizsgálatot jó sikerrel letette, a pforzheinv 
fiúgymnasiumba rendes tanulóként fölvétessék. Az «Alig. /yuung», 
melyből ezt a hirt átveszszük, rendkivül helyesli ez intézkedést, mely 
szerinte a leányok képzésének legegyszerűbb és legtermészetesebb módja.

■— A bécsi és budapesti egyetem hallgatóságát az j 899/1900. 
tanévben a következő kimutatás tünteti föl :

Budapest Becs
rendes rendkívüli rendes ie idkivüli

theologus 87 1 151 28
joghallgató 3 1 5 3 242 268 5 324
orvosnövendék 5 6 4 9 1033 5 0 6
bölcsész 726 101 8 0 0 325

összesen 4 5 3 0 3 5 3 46 6 9 1183

4 8 8 3 5 8 5 2 .

Megjegyzendő, hogy a bécsi egyetemen e tanévben magyarországi 
hallgató 354 (Horvát Szlavonországból 111 ) volt : a budapesti egyetem 
hallgatói közt 26 volt ausztriai. --- Nőhallgató a bécsi egyetemen 50 volt, 
és pedig 30 rendes, 20 rendkiviili (de ez évben Ausztriában a nők még 
csak a bölcsészeti karba iratkozhattak be) ; a budapesti egyetemet ez 
évben 28 nőhallgató látogatta, kiknek egy hatoda rendkívüli hallgató volt.
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■—■ Magyar Egyetemi Szemle czímmel új folyóirat indult meg 
októberben. Szerkesztik Kálmán László és Zala Ernő. Hivatása lesz 
«tiszta látást szerezni mindazon kérdésekben, melyek a művelt elméket 
koronként foglalkoztatják s melyek bennünket egyetemi polgárokat leg
inkább érdekelnek. Komoly formában, behatóan szóvá fogja tenni a 
nagy aktualitásokat, merüljenek föl az emberi szellem tevékenységének 
akármely terén». Eddig két füzete jelent meg, melyeket érdekes tartalom, 
jó Ízlés és helyes Ítélet jellemeznek. Megjelen évenkint tízszer öt Ívnyi 
tartalommal. Előfizetési ára egész évre 10 koroua. Szerkesztőség és 
kiadóhivatal : Gróf Károlyi-u. 20. — Ajánljuk olvasóink figyelmébe.

- Orsz. Ipari- és Kereskedelmi Oktatási Tanács. A több év 
óta fennálló Iparoktatási Tanácsot a kereskedelmi- és a közoktatási mi
niszterek egyetértőén kibővítették kereskedelmi szakosztálylyal s a ki
bővített Tanács ügykörébe tették át a Közoktatási Tanács ügyköréből az 
összes kereskedelmi iskolákat. Az új tanács mindkét minisztérium fenn
hatósága alatt áll s tagjait felerészben az egyik, felerészben a másik mi
niszter nevezi ki. Szakiskolákról lévén szó, természetes, hogy azok egy 
szaktanács ügykörében inkább helyükön vannak ; a szakszerűség köve
telményeit a szaktanács inkább fogja érvényesíteni, már pedig a szak
iskolákban az a fő szempont. Ipariskoláinknál, a melyek eddig is szak
iskoláknak voltak szervezve, a szaktanács ilyen irányú működése nem 
jelent irányváltozást, hanem intensivebb haladást az eddigi irányban ; 
ellenben azoknál az iskoláknál, a melyek névleg ugyan eddig is szak
iskolák yoltak, de a valóságban szakszerűségük iránt méltó kételyek 
támadhattpk : a milyenek a felső kereskedelmi iskolák, a szakszerűség 
szemponténak uralkodóvá tétele irányváltozást is jelent. Valószínű, 
hogy ezei irányzat uralomrajutása mindinkább elfogja hallgattatni a 
szakszerűség iránt támasztott kételyeket s a felső kereskedelmi iskolák 
végre csakugyan szakiskolákká lesznek. Ezt lehet természetszerűleg várni 
a szaktanács működésétől. De ennek folytán megint határozottabban 
előtérbe nyomul az a kérdés, hogy van-e szükségünk annyi kereskedelmi 
szakiskolára ? Észszerű dolog-e csupán a szakemberre értékes specialis 
szakismeretekkel gyötörni a tanulók túlnyomóan nem szakpályára menő 
tömegét, a mikor az erre fordított idő általánosabb érdekű, az ember 
műveltségét hathatósabban szolgáló tanulmányokra volna fölhasznál
ható ? Nagyon szükséges volna, hogy az intézők ezen kérdéseket fon
tolóra vévén, még idején megelőznék a hibás fejlődést. Meg kellene 
állapítani, hogy mely kereskedelmi iskolák volnának a szakoktatás szá
mára megtartandók, a többieket pedig visszaalakítani polgáriskolákká. 
E végett pedig siettetni a polgáriskolák reformját, mert mint ez a példa 
is mutatja, a polgáriskolák rendezetlen állapotát minden szervezeti kér
dés útjában találja.
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Polgáriskolai reformok. Maga a nagy reform olyan döczö- 
gősen halad előre, hogy némely ügy nem ért rá megvárni, hogy annak a 
révén jusson el a megigazodáshoz, hanem anticipálta a dolgot. Hála a 
miniszter bölcs elhatározásának, a ki végre félredobta azt a régi mód
szert, mely a nagy reformnak a «küszöbön» létére utalva, hagyott min
dent a régi állapotban, bármennyire tarthatatlan volt is az. Az ntóbbi 
hónapok alatt a részletek javításának csinos sorozata valósult meg, s 
meg vagyunk győződve, hogy az ilyenek magának a nagy reformnak 
ügyét is előre mozdítják, mert annál könnyebb lesz majd az átmenet, 
minél kevesebb újítás marad rá. — F. évi 40,863. sz. rendeletével szer
vezi a miniszter a polgáriskolák igazgatásának ügyét, a melynek zavaros 
voltára «Polgáriskolai igazgatók» czímő közleményünkben iM. P. f. évi 
1. sz. 72. 1.) rámutattunk volt. Az új szervezet szerint a polgáriskolák 
«nevelési, tanítási összes ügyeit az igazgató vezeti és igazgatja», ki 
ebben a minőségében közvetlen a kir. tanfelügyelő hatásköre alá tarto
zik. Az intézet fegyelmi ügyei is közvetlen az igazgató hatáskörébe 
utaltatnak, míg a tanulók fegyelmezése a tantestület hatáskörébe. A gond
noknak maradnak az anyagi ügyek, de gondnok az igazgató is lehet. 
Ilyenformán az állami polgáriskolai igazgatóknak körülbelül ugyanaz 
lesz a hatáskörük, mint a középiskolaiaknak. A községi, társulati és 
magánpolgáriskolák igazgatásában ugyanezen elvek érvényesülnek, a 
mennyire csak az 1868 : XXXVIII. t.-cz.-nek az iskolaszékekre vonat
kozó rendelkezéseivel megegyeztethetők. A második reformot az igaz
gatókra nézve az 1901. évi költségvetés hozza, visszaállítván az 1893-ban 
elvont igazgatói pótlókokat (400 kor.). Ha majd a végleges reform az 
igazgatói fizetésosztályokat is behozza, azoknak költségei ezekből a pót
lékokból jó részben fedezhetők lesznek. -— Egy másik rendelet (50,821/ 
1900.) megszünteti a polgáriskolai tanárok azon kötelezettségét, hogy a 
megyei tantestületek tagjai legyenek, föltéve, hogy az illetők tagjai az 
Országos Polgáriskolai Egyesületnek. — Ugyancsak az új költségvetés a 
polgáriskolai tanárképzésre is kezd figyelemmel lenni, a mennyiben a 
képzőintézetek tanárait javadalmazásban is kezdi megkülönböztetni a 
tanítóképző tanároktól. Csak fellépést tesz ugyan ebben az irányban, de 
most már a másik felét könnyebb lesz utána lépni.

A Középiskolai Tanáregyesület vitatételei. Az egyesület 
igazgatósága a folyó tanévre a következő tételek megvitatását ajánlja a 
vidéki köröknek :

1. Az iskolai felügyelet helyes szempontjai.
2. A történettanítás új tervének módszeres végrehajtása.
3. A classicus olvasmányokhoz mikor és milyen egymásutánban 

kapcsolódjék a régiségtan oktatása ?
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4. Milyen módon és mértékben lehetne az ifjúságot a természeti 
tanulmányok körében gyakorlatilag foglalkoztatni ?

5. Az actiók tana didaktikai oldalról.
6. Az ifjúsági iratok revisiójának kérdése.
7. Igazgatói értekezletek.
8. Tanulmányoztassanak azok az eszközök és módok, a melyek 

alkalmasak arra, hogy az ifjúságnak ellenálló képességét az érzéki kisér
tésekkel szemben fokozzák és a korai kisértésektől lehetőleg megóvják. 
Szükségesnek látják-e a körök e kérdésnek országos enquête útján való 
tárgyalását is ?

A 2. és 3. specialis középiskolai kérdéseken kívül a többi mind 
olyan, a melyek más tanári és tanítói körök érdeklődését is megérdemlik 
s általános tárgyalásuk kívánatos volna.

«Tanbetyár.# Ezt a szót adta a tollára egy meggondolatlan 
hangulat egy különben előkelő és higgadt gondolkozású Írónknak, a 
kinek iskolásfiát egy tanító megütötte vagy, mások szerint, meglegyin- 
tette. A szó, s különösen az, hogy általán mondottnak lehetett érteni, 
erős visszhangot keltett tanítói körökben. Fokozta az izgalmat egy 
másik Írónak beleszólása, a ki azt a beszámíthatatlan tanácsot adja a 
megütött tanulónak, hogy « üsd vissza !». Anélkül, hogy a testi bün
tetés megengedhetőségének kérdését akarnók tárgyalni, csak a követ
kezőkre akarunk rámutatni. A tanítók között is, mint minden más hiva
táskor emberei között, vannak lelkesebbek és közömbösebbek, s akad
nak — mint minden más pályán, pl. az íróin is — nem odavaló emberek. 
Föltétlenül ez utóbbiak közé számítandók azok, a kik ütnek azért, mert 
nekik jól esik, lelkűk brutális hajlama készteti rá őket. Első sorban épen 
a tanítóság összessége Ítéli el az ilyeneket s óhajtja megtisztítani tőlük a 
testületet. Ez a testület a maga érdekében állónak is fogja tekinteni, ha 
a konkrét esetek fölmerülése alkalmával a közönsé’g hozzájárul a tiszto
gatás munkájához. Ennek megvan a megállapított módja; nem az, hogy 
a közönség szidja össze az egész testületet, hanem hogy panaszolja fel az 
esetet a fölöttes hatóságnak. Az megvizsgálja az esetet és ha a brutalitás 
rovatába tartozik, a szerint jár el. Mert nem minden legyintés brutalitás 
ám. És ha az egynéhány brutális számlájára menő ütéseken kívül 
számba tudnók venni az iskolában megesett többi legyintéseket s szét
osztani a lelkesebb és közömbösebb tanítók között, bizonyosan nagyobb 
rész jutna a lelkesekre, mint a közömbösökre. A lelkes inkább végig
próbálja a czélravezető eszközöket, mint a közömbös, erősebben a hatása 
alatt áll az üdvös eredmény akarásának, erősebben megérzi az ered
ményt veszélyeztető momentumokat. — Még egy impressiót nem 
akarunk elhallgatni. Úgy tetszik, hogy igen nagy dolgot csináltunk ebből 
az ügyből. Egyszerű tiltakozás megtette volna a hatását minden józan
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emberre ; de mindjárt országos mozgalom ! — ez egy kicsit sok. A köz
pálya emberei ki vannak téve a támadásnak s készen is kell államok a 
visszaverésre, de fölösleges pazarlás egy támadással szemben nagyobb 
erőt mozgósítani, mint a mennyivel vissza lehet verni. 8 épen ilyen 
fölöslegesek az elkeseredés túlzásai. Hiszen akkor a sokat szidott minisz
tereknek mindig az elkeseredés paroxismusábau kellene élniük. Azt 
hisszük, hogy az ügy elmérgesedett állapotában is teljesen kielégítő a 
Magyarországi Tanítók Országos Bizottságának álláspontja, a mely 
szerint «kijelenti egyrészről azt, hogy a testi fenyíték pædagogiai kér
désének tárgyalásába ezúttal nem bocsátkozván, az iskolában elkövetett 
brutalitásokat általában elitéli és megbotránkozással visszautasítja az 
oly általánosságban tartott s az egész tanítóságot sértő minősíthetetlen 
támadásokat, minők az utóbbi időben a Pesti Hírlap hasábjain nap-nap 
mellett megjelentek».
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Felolvasó ülés 1900 okt. 20-án.

Jelen vannak dr. Heinrich Gusztáv elnöklése mellett Badics Fe- 
rencz, Balogh Péter, Веке Manó, Böngérfi János, Erődy Béla. György 
Aladár, Gyulay Béla, Horti Henrik, Hoffer Lajos, Katonáné Thuránszky 
Irén, Kovács János, Kirchner Béla, Kovács Rezső, Komáromy Lajos, 
Kozma Gyula, Körösi Sándor (Fiume), Miklós Gergely, Négyesy László, 
Nagy László, Peres Sándor, Radó Vilmos, Rados Ignácz, Rajner Ferencz, 
Reif Mór, Szabó Péter, Szabó N., Tomcsányi János, Weszely Ödön, 
Volenszky Gyula, Wagner Alajos, Trájtler Károly ; utóbbi mint jegyző.

I. Elnök az ülést megnyitja. Jelenti, hogy Inczédy Dénes társu
latunk r. tagja elhunyt. Az elnökség gondoskodott arról, hogy a jeles 
tanféríiú és tanügyi iró fölött egyik legközelebbi ülésen emlékbeszéd 
mondassák. A Társulat Inczédy Dénes elhunyta fölött részvétét fejezi ki; 
egyebekben tudomásul veszi az elnöki előterjesztést.

Elnök megemlékezik továbbá Pálffy János gróf fejedelmi alapít
ványáról. Ezen nagy esemény méltánylása és a tanügy embereiben az 
által keltett érzelmek kifejezése megilleti a Pæd. Társaságot és az elnök
ség erre vonatkozólag propositiókat szándékozott tenni. Időközben, 
mint ez várható is volt, a Társaság tagjai között is megnyilvánult az 
erre irányuló törekvés s Kemény Ferencz tagtársunk a maga részéről is 
javaslatokat terjesztett az elnökséghez. Ezen javaslatok és ezek kapcsán 
az elnökség propositiói be fognak mutattatni.
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Titkár fölolvassa Kemény Ferencz javaslatait a következőkben :
I. Találtassák mód és alkalom arra, bogy a nemes alapítónak a 

törvényhozás fejezze ki köszönetét. Egy nemzeti tett az egész nemzet 
hálájára érdemes. 2. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr gondos
kodjék az alapító művészi képmásáról, mely legméltóbban a M. N. Mú
zeumban volna elhelyezendő, míg másolatai minden közép- és főiskola 
dísztermében találnának helyet. 3. A M. Pæd. Társaság rendkívüli ülés
ben méltassa e tettet és válaszsza meg Pálffy János grófot tiszteleti 
tagul. Az erről szóló oklevelet, köszönő irattal egyetemben, küldöttség 
nyújtsa át. 4. Pálffy János gróf életrajza és tette alkalmas módon fel
dolgozandó a magyar olvasókönyvek részére. 5. Hivatkozással egy vagy 
tíz év előtt tett indítványomra, a középiskolák elnevezését illetőleg, 
ajánlom most a «Pálffy-gymnasium» és «Pálffy-reáliskola» megvaló
sítását.

Titkár jelenti, hogy az elnökség a javaslatot tárgyalván, meg
állapodásait indítvány alakjában a t. Társaság elé terjeszti a követ
kezőkben : Az elnökség a javaslat minden egyes pontját olyannak tartja, 
mely a nagy alapítványért érzett nemzeti hála kifejezésének egy-egy méltó 
momentuma lehet. Azért a javaslatot helyesli és azt egész terjedelmében 
jegyzőkönyvbe veszi. Azonban olyannak, a melyet a Társaság a maga 
hatáskörében meg is valósíthat, csak a 3-dik pont tekinthető. « A Magyar 
Pæd. Társaság rendkívüli ülésben méltassa e tettet és válaszsza meg 
Pálffy János grófot tiszteleti tagul. Az erről szóló oklevelet, köszönő 
irattal egyetemben küldöttség nyújtsa át.» — Ezen pontot elfogadásra 
ajánlván, egyszersmind indítványozza az elnökség, hogy az abban fog
laltak s nevezetesen az alapítványt méltató előadás a legközelebbi 
rendes, tehát a novemberi ülés napirendjére tűzessék ki. A nemes 
alapító tiszteleti taggá választását a legközelebbi közgyűlés eszközli. 
A Társaság a javaslathoz egyhangúlag hozzájárul.

II. Következett Hehe Manó dr. előadása : « Typikus hibák a 
maihematikai tanításban». (Székfoglaló.) Az előadást a Társaság érdek
kel hallgatta s előadónak köszönetét szavazott. (A dolgozatot lásd a 
folyóirat jelen számában.)

III. Weszely Ödön dr. előadást tartott : «A fogalmazás tanításá
nak módszere» czímű tételről. (Közöltetni fog a Társaság folyóiratá
ban.) A kérdéshez Heinrich Gusztáv elnök szólt. Szerinte a kérdés rend
kívül fontos. Tapasztalata mondatja vele, hogy a tanulóknak még nincs 
nyelvük, szegények a szókincsben s azért súlyt helyez arra, hogy a ki
fejezések minden lehető módját együttesen — közös iskolai gyakorlatok
ban — keressék a tanulók. Szerette volna, ha az előadó kiterjeszkedett 
volna arra is, meddig lehet stylust tanítani és e téren meddig mehet a 
tanár ? Gyakran olyant is követelnek a tanárok, a mi indokolatlan ; a



•’) 7 Г)

stylusnak ugyanis vannak bizonyos sajátságai és tulajdonságai, melyeket 
már nem lehet tanítani. Az életben kitűnő stylista nagyon kevés van. 
A Társaság köszönetét mondott az előadónak érdekes fejtegetéseiért. 

Ezzel az ülés véget ért.

BEKÜLDÖTT KÖNYVEK.

BEKÜLDÖTT KÖNYVEK.

Arany János művei, új kiadás hat kötetben. Budapest, 1900. Franklin- 
Társulat. Ára a hat kötetnek 20 K.

Nvgrád vármegye népoktatásának története, többek közreműködésével 
szerkesztette Dr. Pacséri Károly. Balassa-Gyarmat, 1900, a nógrádmegyei 
tanitótestület tulajdona. — 304- lap. — Bolti ára 4 kor., tanügyi alkalma
zottaknak 2 30 kor.

Ormándy Miklós dr.. Természetrajz, a gymnasiumok és reáliskolák 
I. oszt. számára. 95 szövegközi rajzzal és 16 szines táblával. Budapest, 1900. 
Franklin-Társulat. 140 lap. Ára kötve 2 kor. 40 fillér.

Ugyanaz а II. osztály számára. 146 szövegközi képpel és 20 szines 
táblával. 182 lap. Ára kötve 2 kor. 80 fillér.

Pirchala Imre, Latin nyelvtan, gymnasiumok és reáliskolák számára. 
Hatodik kiadás, második levonat. Pozsony—Budapest, 1899. Stampfel Ká
roly. 180 lap. Ára 1 kor. 80 fillér.

Ujházy László, A magyar nemzet történelme, középiskolák alsó osz
tályai számára. I. rész, а III. oszt. számára. 36 képpel és 3 térképpel. — 
Budapest, 1900. Szent István-Társulat. 180 lap. Ara 1 korona 80 fillér.

Kiss Ernő dr. Stilisztika és poétika felsőbb leányiskolák és tanítókép
zők számára. Budapest, 1900, Szt. István-Társ. 276 lap. Ára fűzve 2-40 kor., 
kötve 2’80 kor.

Ujházy László, A magyar nemzet történelme, iskolai használatra. 
Budapest, 1900, Szt, István-Társulat, 366 lap. Ára fűzve 2'40 kor., kötve
2-80 kor.

Ember Károly és Kováts Pál, Számtan, polgári és felsőbb leányisko
lák I. és II. oszt. számára. Budapest, 1900, Szt.-István-Társ. — 156 lap. 
Ara fűzve l'IO kor., kötve I '80 kor.

Érti Heribert, Természetrajz, a népiskolák felsőbb osztályai számára. 
Budapest, 1900, Szt. István-Társ. — 80 lap, 60 képpel. Ára kötve 48 fillér.

Barna Jónás, Emléklap az izr. Tanügyi Értesítő jubilæumâra. Buda
pest, 1900. Orsz. Izr. Tanítóegyesület. 213—276 lap.

Egyetemes Könyvtár. Kiadják Gross Testvérek, Győr. Egy füzet ára 
20 fill. 116— 117.SZ. Sudermann //., Keresztelő János, ford. Zoltán Vilmos. 
120 lap.

118. sz. Zoltán Vilmos, Szabina, verses színmű 1 felv. 47 lap.
119. sz. Uyőrf'fi Endre, Az anarchisták Rómában. 56 lap.
Kemény Eerencz, Német nyelvtan és olvasókönyv. I. rész, a gymn.

III., a reálisk. I., a polgári és keresk. iskolák alsó osztályai számára. Buda
pest, 1901. Lampel R. (Wodianer F. és fiai). 78 lap. Ára 1 Kor.
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Kemény X. Lerencz, Kísérleti Physika, a reálist. III. osztálya szá
mára. Budapest, 1901. Larnpel—Wodianer. 148. lap, 195 képpel. Ára 2 K.

Klug Lipót dr. Ábrázoló geometria, a reálisk. VI., VII. és VIII. oszt. 
számára. Budapest, 1900. Lampel—Wodianer 290. lap. 209 rajz. Ára 4 K.

Kozma László és Szentgyörgyi Lajos, Emlékkönyv Halász Perencz 
30 éves jubilaeumára. Budapest, 1900. Áll. Tanítók Orsz. Egyesülete. 159 1.
1 arezképpel.

Kun Sámuel, Vauvenargues válogatott morális művei. A Positivista 
Könyvtár III. füzete. Budapest, 1900. Bévai Leo. 70 lap. Ára 60 fill.

Magyar Könyvtár, szerkeszti Radó Antal. Budapest, Lampel R. 
(Wodianer P. és Piai). Egyes füzet ára 30 fillér.

186. sz. Balassa Bálint válogatott költeményei. Életrajzzal s jegyze
tekkel Erdélyi Páltól. 80 lap.

187. sz. Patapenko, Egy vén diák elbeszéléseiből, oroszból Ambrozovics 
Dezső. 72 lap.

188. sz. A bécsi képes krónika (szemelvények). Fordította és beveze
téssel ellátta Madzsar Imre. 61 lap.

189. sz. Conan Doyle, Doktor Holmes kalandjai. Fordította Sándor 
Tivadar. 96 lap.

190. sz. Cyprian (Andor József), Margitka szökése és egyéb törté
netek. 67 lap.

Négyesy László, Magyar Nyelvtan. I. rész, közép és polgári iskolák 
és felsőbb leányiskolák I. oszt. számára. Budapest, 1900. Lampel—Wodianer. 
77 lap. Ára 90 fillér.

Négyesy László, Magyar olvasókönyv, közép- és polgári iskolák I. oszt. 
számára. Budapest, 1901. Lampel—Wodianer. 220 lap, 21 képpel. Ára fűzve
2 Kor., kötve 2-50 Kor.

Négyesy László, Rhetorika : Prózai olvasmányok; Elmélet. Közép
iskolák V. oszt. számára. Budapest, 1901. Lampel. Wodianer. 295 lap. Ára
3- 20 Kor.

Népnevelők könyvtára, szerk. Peres Sándor. A népnevelők budapesti 
egyesületének tulajdona. Lampel—Wodianer.

5 füzet, Pacséri Károly dr., Quintibanus és Plutarchos, neveléstör
ténelmi tanulmány. 70 lap. Ára 1 Kor.

6 füzet, Peres Sándor, A beszéd- és ertelemgyakorlatokról. Vezér
könyv gyanánt. 3-dik javított kiad. 106 1. ára 1 Kor.

Riedl Frigyes, Rhetorika és rbetorikai olvasókönyv, 4-dik, az új 
tanterv szerint javított kiadás. Budapest, 1900. Lampel—Wodianer. 230 lp. 
ára 2-60 K.'

Szántó Kálmán, A magyar irodalom története, középiskolák számára.
4- dik, átdolgozott kiadás, irodalom- és műtörténeti képekkel. Budapest,
1900. Franklin. 336 lap. Ára 4'50 Kor.

Tanulók zsebkönyve, összeállították Benedek V. és Gróf E. Győr, 
1900. Gross testvérek. 79 lap.

Tlieisz Gyula dr., Franczia olvasó- és gyakorlókönyv. I. rész, reál
isk. III. oszt. számára. 3-dik kiadás. 136 lap. Ára P60 Kor.



A NEVELÉS CZÉLJA.

Egy kritika,* mely most két éve kiadott gyermekpsychologiai 
dolgozatomról** megjelent, azt a kifogást hangoztatja, hogy meg
figyeléseimnek pædagogiai következményeit nem vontam le s ezért 
sokat veszítenek értékükből. Azt óhajtóm megkezdeni az alábbiak
ban, a melyekkel egyúttal bizonyítókot kívánnék szolgáltatni abbeli 
meggyőződésem igazolására, hogy a gyermekpsychologiának van 
pædagogiai fontossága, a mit némelyek kétségbe vonnak.

Nem hiszem ugyan, hogy a lélektan ezen ága új pædadogiai 
rendszerek alkotására vezetne, de bizonyos, hogy a meglevő pæda
gogiai irányokkal szemben való indokolt állásfoglalást megkönnyíti, 
nem tekintve, hogy nagyon sok érdekes adatot és szempontot szol
gáltat pædagogiai részletkérdések helyes megoldásához. A psycho- 
logusok ugyan tiltakoznak az ellen, hogy a pædagogiai érdek a 
gyermek lelki életének tanulmányozásában előtérbe helyeztessék s 
ebben igazuk lehet. De ez nem zárja ki e tudományos munkásság 
eredményeinek értékesítését az elméleti és gyakorlati pædagogia 
terén.

I.

A nevelés a haladás és új fejlemények lehetőségét is magá
ban foglaló egyéniség teljes kifejtése ; érdekében fokozni kell az 
egyénnek a külvilággal való kölcsönhatását, a mely lelki képletek 
benyomások folytán való alakulásának, cselekvényekbe való át
meneteiének s az így beálló külső változásoktól módosult újra- 
keletkezésének körfolyamata alatt jön létre.

Az egyéniség magától, tervszerű vezetés nélkül is kifejlődik, 
de akkor az egyéniségre nézve jellemző alkatrészek nem teljesek, 
kevésbbé hűek és nem annyira áldásosán kiható erejűek. Ezért 
szükséges az egyént érő benyomások s azokra gyakorolt vissza
hatásának körfolyamatát tervszerűleg lánczolatossá és fokozatosan

* Magyar Kritika. 1899. évf. 24. szám.
** A gyermek értelmi fejlődéséről, gyermekpsychologiai szempontból.

B.-Csaba, 1898. Corvina-nyomda. Ara 1 frt.
Magyar Pædagogia. IX. 10. 38



578 DONNER LAJOS.

terjedtebbé tenni, a mi úgy eszközölhető, hogy a lelki folyamatok 
érzésbeli alkatrészei folytonosan föntartatnak és erősíttetnek, s a 
minek az a következménye, hogy e közben az egyes és az összes
ség egymást kölcsönösen belterjesebben hatják át és határozottab
ban érvényesül a teremtő egész s avval együtt az egyéniség, mely
ben a teremtés eredménye fölszinre kerül.

Fejtegessük ezt egy kissé bővebben.
Az egyéniség a lelki dispositióknak, működési hajlamoknak 

összefüggő egésze, a melylyel az ember a világra jön s melyben az 
egész nemnek az öröksége van egyszerűbb vagy összetettebb, őt 
megkülönböztető formában letéve. Ez utóbbi oknál fogva, mivel 
az emberek erre nézve egymással megegyeznek, ezekkel és köz
vetve az egész szerves és szervetlen világgal élénk kölcsönhatásba 
kell jutnia s azt csak fokozhatja az a körülmény, hogy bár az 
ember lelki működési hajlamai differentiáltak, elemeik azonban 
megvannak embertársaiban is. A kölcsönhatás fejlődés közben 
fölbonthatja complexebb dispositióit s így azoknak új combinatiói 
nemcsak annálfogva keletkezhetnek, mert a két szülőtől való szár
mazás ezt magával hozza, hanem mert a külbehatások másfajta 
vagy magasabb fokú lelki folyamatot indíthatnak meg az által, 
hogy éber dispositiókat más mennyiségben és combinatióban, 
vagy alvó dispositiókat éberekkel vegyesen hoznak működésbe, a 
mikor visszahatásukban is természetesen különbözni fognak a szo
kásosaktól.

Az egységesítő, összetettebb vagy új lelki folyamatokat ki
váltó, szóval teremtő erő kiváló mértékben az érzést jellemzi, sőt 
az érzés maga ez az erő, melyben a szervezet minden legcsekélyebb 
eleme által gyakorolt hatás és visszahatás folyton benne foglaltatik 
s a melyben e szerint meg kell lenniök, bárminemű s különösen 
kívülről suggerált új képződmények összes feltételeinek. Az érzés 
a lelki tények egységességét biztosítja; s ha a hatások megszabott 
complexuma mint tudatos érzés jelentkezik, a mikor mindig per- 
cipiált képzésekkel áll kapcsolatban és a visszahatások meghatáro
zott complexuma mint nem csak tudatos, de kívülre hatni kész 
érzés is jelentkezik, a mikor mindig valamely appercipiált czéllal, 
mozgással, cselekvénynyel áll kapcsolatban, — akkor a tudatnak 
saját tartalmára irányuló egységében egyfelől mint az én passivi- 
tása, másfelül mint az én activitása nyilvánul.

Az egyéniség kifejlesztésére nézve az a fontos, hogy a be
nyomások, melyek a lelki működést megindítják, képzőtermészetűek 
legyenek, azaz tekintettel az egyéniség czélszerű gazdagításának 
eszközölhetésére tervszerű fokozatosságot tüntessenek föl, továbbá, 
hogy az egyén fogékonysága mentői tovább élénk maradjon, sőt 
terjedelemben nyerjen. Mind a két érdeknek eleget tesz az a psy- 
chikus körfolyamat, mely szerint a benyomások az egyéni vissza
hatások által módosítva és bővítve folyton megújulnak. Föltételei :
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hogy a benyomások érzelemben gazdag képzeteket keltsenek, mert 
csak így nem merül ki az egyén a rájuk kővetkező egyszeri vissza
hatásban; hogy továbbá az egyéni visszahatások ne az egyénen 
kívül álló czeiok szolgálatába állíttassanak, hanem az egyénnek 
fejlődése egymásutánjában való önbemutatására korlátoltassanak, 
illetőleg téríttessenek vissza. E végből egyfelől suggestio útján kell 
juttatni a növendék leikébe a képző anyagot, a mi csak úgy lehet
séges, ha a múltban lefolyt lelki munkálkodását tekintjük irány
adónak arra nézve, miben szükséges gyarapítani vagy kiegészíteni 
egyéniségét, — másfelől erzelemtolmácsoló, kifejező és ösztönszerü 
(triebartige) mozgásokat, melyek az idegek izgalmát nemcsak le
vezetik, de fokozzák is, kell substituálni a lelki folyamatban jelent
kező akaratcselekvényeknek. így az érzelemben gazdag képzet 
ellátja az egyéniséget az újjal, jobbal, igazán képzővel, szólván az 
egyéniséghez, mint ilyenhez, az ö egészében. És így az akarat- 
cselekvényekkel szemben, — melyek gépies reflexekké válni lévén 
hajlandók, az érzést a közönyösség szinvonalára engedik leszállani 
s egyes dispositiokat a fejlődés kárára kizárólagos uralomra ju ttat
nak, — az érzés mozgalmait föntarthatjuk s líj, a tudat mennél 
tágabb mezőit felölelő dispositio-combinatiókban való érvénye
sülését lehetővé tesszük, vagyis más szóval az egyén befogadó 
képességét, mely az én passivitásával áll a legszorosabb összefüg
gésben, növeljük.

A magába visszatérő lelki folyamatot, hogy érthetőbbek 
legyünk, egy hasonló gondolatmenettel így lehetne jellemeznünk.

Az egyén kifejlesztésének követelménye azt hozza magával, 
hogy a szellemi működési módok megállapodását, más szóval az 
egyéniségből a szilárd jellemnek kialakulását meg kell akadályozni 
addig, a míg fejlődésrei képes. Ezt úgy lehet elérni, ha a nevelő ter
vszerű eljárással mind nehezebb mintákat, ád a növendék elé, még 
pedig úgy, hogy ezt rábírhassa az ismétlő utánzásra. A minták e 
végből legyenek biztatók, lebilincselök vagy meglepők, mely saját
ságaikkal a lélek vigalmát túlnyomólag a belső érzekm erőkön össz
pontosítják. A képzelet ekkor erős passiv érzelmi alkatrésze, — 
melyet az ekkor kisebb erélyű activ reflectáló központ (a homlok- 
agy-kéreg) nem zavar s mely ekkor kizárólag uralkodva aránylag 
intensiv, vagy, ha simultan, monoideistikus jellegű associatio, egy
irányú mozgásba, ösztönszerű cselekvésbe, vagy pedig, ha önkény'- 
telen figyelmű successios associatio-kapcsolatot létesít, expressiv 
is beszódbeli reactioba vezeti át, a melyekben a gyermeklélektan 
tanúsága szerint az egyén élénk fejlődésü szakaiban határozott 
váltakozó rhythmus vehető észre (pl. a szopásban, járásban, egyes 
utánzások obsessios gyakorlatában, az ütemet terjedten használó 
beszédtanulásban). Ha ezt az eredményt egy szóval utánzásnak 
nevezzük s azt, a mi megindítja, mintának, ezt, Baldwin példáját 
követve, azért lehet tennünk, mert az utánzás lényegéhez tartozik
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a próbálgató ismétlés. A ki utánoz, azt utánzásának azon sajátsága, 
hogy az egyéniség befolyása alatt kisebb nagyobb mértékben mindig 
elüt a mintától, a kísérlet újrakezdésére indítja. A kifejezéseket 
tehát azért használhatjuk központi jelentőségű pædagogiai fogal
munk, az ismétlődő lelki körfolyamat körülírására, mert ehhez 
szoros vonatkozásban állanak s mert közönségesek.

Hogy az egyéniségnek jellemmé való fejlesztését késleltetni 
kell, annak az az oka, hogy az egyéniség alapjában ugyan nem 
változik, de a belőle kifejlődő jellem kevésbé vagy jobban felelhet 
meg az egyéniségnek. Az utóbbi azért kívánatos, mert az egyéniség
ben rejlő új, differentiált elem csak úgy jelenik meg, mint üdvösen 
és teremtő irányban hatni képes tényező az emberi kultúra terén. 
Ha az egyéniségnek nem adunk módot, időt arra, hogy minden- 
oldalú hatással szemben mindenoldalúlag állást foglaljon, homályos 
érzésekben ugyan észrevehetővé válhatik az egyén előtt, de kul
turális jelentőségre nem emelkedhetik. Pedig a haladás és az egyén 
boldogsága érdekében nem szabad ily szegényes szerepet játszania; 
kell, hogy az egyéniség legyen a jellem törzse, főalkatrésze. S azért 
szükséges az egyéniséget terjedt, sokoldalú képző elemmel hosszan 
érintkezésben tartani s gazdag készletet gyűjteni halomra, míg 
végre a jellem megszilárdulásának szabad folyást engedhetünk. 
A mi az egyéniségben új elemül érvényt szerezhet magának, annak 
eredete nem csupán benne keresendő; megfelelő külső behatások 
nélkül csak nyomaiban vagy különczködésben fog megjelenni : 
bizonyítja, hogy a vad emberek, a kik csak legközvetlenebb kör
nyezetük befolyása alatt állanak, egyénileg mily kevéssé különböz
nek egymástól. De nem keresendő kizárólag a külbehatásokban, 
környezetben sem, mert az egyéni dispositiókon való erőszakosko
dással lehet ugyan az egyént bizonyos formulákra bedresszírozni, 
hisz kiemeltük, hogy az egyes az egész emberi nemet képviseli, 
összes dispositióival együtt, s így nem gondolható olyan képző 
elem, a mely bármilyen vékony és ritka gyökérszállai az egyéniség
hez fűzhető ne volna, •— de ténykedésében akkor is az egyéniség
nek csak csökevónyei lesznek meg. Keresendő azonban az egész
ben, a kettőben együtt, miért is az egyénnek és az egésznek leg
szorosabb, legbensőbb és leghuzamosabb kölcsönhatása alatt, — a 
mikor ez az egész valójában megjelenik, mert ama rész nélkül nem 
volna egész, tűnhet föl az egyéniség is az ő teljes differentiáltságá- 
ban. Az egyéniség a jellem lehetősége, a jellem az egyéniség való
sága, de a mely sohasem meríti ki ama lehetőséget. Ha az egyéni
séget determináltnak is vesszük, a jellem nem az (csak így lehet 
szó nevelésről), de csak akkor ép s az emberi méltósággal, rendel
tetéssel megegyező, ha az egyéniségnek lehetőleg megfelel s ható
képességének teljessége is csak így fejthető ki. A jellem aztán mó
dosíthatja az egyéniséget, erős dispositiókat gyöngíthet, gyöngéket
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erősíthet, vagy már az egyén életében, vagy a szerzett szokások át- 
örököllietöségénél fogva az utódokban.

De teljesen elnyomni az egyéniséget sohasem fogja, éppen 
azért, mert vele oly szorosan összefügg. És ez biztosítja erkölcsös
ségét. A jellem zsinórmértékeket alkot magának, melyeket cselek
véseiben követ, s azok lehetnek az erkölcscsel ellentétben is ; de a 
kifejlesztett egyéniség, a lelkiismeret szavában, teljesen sohasem 
hiányzó ellensúlyról gondoskodik. A kifejlett egyéniséget a közös
ség szelleme áthatotta s az semmiféle szabvány előtt sem hajolhat 
meg, mert benne van az egyén érzésében, egységében, a melyet 
ennek az egységnek egyetlen részleges emanatiója, legyen bármily 
állandóan követett maxima, sem forgathat ki valójából véglegesen. 
A közösség szelleme az egyén érzéseiben, ez a lelkiismeret, mely a 
belső összeütközésekben le is győzhető ugyan, de mindig jelen van, 
jelen még ki nem fejlett, egyébkent normális egyéniségekben is ; s 
ez gyakrabban marad győztes, ha a jellem az egyéniség alkat
elemeinek java részét magában foglalja, am i tehát nemcsak általá
ban az egyéniség kulturális értékének, de szorosabb értelemben 
erkölcsösségének is föltétele.

—► A nevelés nem közvetlenül, csak közvetve hathat oda, hogy 
a jellem az egyéniséggel ily kedvező viszonyba jusson. Ad teljesen 
kifejlődött egyéniséget s evvel együtt lelkiismeretet; a további 
már nem az ő dolga, de hogy kielégítő legyen, arra minden tőle 
telhetőt megtett.

A nevelés mint önnevelés csak a legritkább esetekben juthat 
idáig, a tökéletesedés vágya mint szenvedély nagyon kevés ember
ben van meg: neveléshez nevelő kell.

S a mondottakból folyik, hogy milyennek gondoljuk a nevelő 
kellékét és szerepét.

Az egyénnek és az összeségnek erős és széleskörű össze- 
hatása, mely az egyéniség alapján történő jellemfejlesztés által a 
haladás eszközlésében nyilvánítja igazi lényegét, ez a kultúra ; a 
mi pedig ennek főrugója, az ama lelki állapot, melyet a lelki 
folyamatokban rejlő érzelem intensitása és oly jellegű passivitása 
jellemez, mely részben lekötve tartja, részben szolgálatába veszi az 
én activitását : a fogékonyság, az odaadás, a sympathia, a szeretet. 
Kultúra és szeretet egyesül az igazi nevelőnek a lelkében. Benne 
a gyermek intuitíve fölfogott egyénisége és a kultúrának általa át- 
hasonított eredményei oly egységes érzelem körébe jutnak, mely
ben az új szellemi resultansokat szülő egész, a teremtő felsőbb erő 
nyilatkozik meg s melyben e szerint a gyermek egyéni kifejlődésé
nek föltételei megvannak, meg annyiban is, a mennyiben a gyer
mekben is fölkeltik a megfelelő hangulatot, az odaadó fokozott 
bizalmat nevelőjével szemben, mely csak fokozása, nemesítése fel
nőttek iránt általában tanúsított függési érzésének.

Arra az ellenvetésre, hogy az apperceptiv lelki működésre, az
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akarat fejlesztésére, az erkölcsi képzésre nem helyezek elegendő- 
súlyt, Kölcsey szavával felelhetek:

«Csendes magányban fejlik a fcalentom,
Világi z a j  k ö z ö t t  á l l a n d ó  C h a r a k t e r . »

De ha szorosan vesszük, az a mit kormányzásnak, fegyelem
nek neveznek, a mit a jellemképzés, az erkölcsi nevelés tulajdon
képpeni módjának tekintenek, a nevelőnek a föntebbiekben jelzett 
föladatában benne foglaltatik, annak csak egyes megbatározott 
föltételek által előtérbe tolt oldalait képezi.

A nevelői tevékenység ugyanis a kis gyermeknél nem nyil
vánulhat olyan széles körben, mint a nagyobbnál s bármely korú 
gyermeknél sem állandóan.

Azért oly környezetre van szükség, mely az erkölcsi és 
értelmi nevelés által megkövetelt kellő elemeket magában foglalja, 
hogy az általa gyakorolt suggestiók, melyekre nézve a gyermek 
hozzáférhető abban is, a mihez határozatlanságánál vagy finom
ságánál fogva a nevelő hozzá nem férhet s akkor is, a mikor senki 
sincs, a ki fölügyeljen rá és irányítsa, —- mindamellett fejlesszék 
a gyermeket s elhárítsanak róla mindennemű ártalmat.

És szükség van ellensúlyozó tevékenységre azon káros vagy 
alkalmatlan benyomásokkal szemben is, melyektől a gyermeket 
sohasem lehet teljesen elzárni, s azon helytelen velleitásokkal 
szemben, melyek ennélfogva benne keletkeznek és pedig nem 
azért, mintha az ily úton lefolyó szellemi élet az egyéniség fejlesz
téséhez hozzá nem járulhatna, hanem inkább azért, hogy az egyes 
lelki működési módok korai megszilárdulása megakadályoztassék, 
az egyéniség egyes vonásai az egésznek rovására túltengésbe ne 
essenek, a mire megvan a hajlam, mert az ő erői is a legkisebb 
ellenállás vonalát szeretik követni, azaz reflexútakat. Ez épp azon 
oknál fogva ellensúlyozandó, a mely a nevelést követeli s a mely 
az egyéniségnek teljes egészében való kifejtése.

Mind a kormányzásban, mind a fegyelemben arról van szó, 
hogy sokoldalú benyomásoknak, -—• melyek avval a tulajdonsággal, 
hogy fokozatos czelszerü complicálásnak tért nyitnak, egyesítik 
azt, hogy erős érzelmi háttérrel biró képzeteket keltve a teljes 
egyéniséghez szólnak, — biztosítsuk a gyermekre való hatását arra 
az esetre is, a mikor kényszerűségből vagy szándékosan magára 
van hagyva ; e végből egyfelől a környezettel, másfelől a nevelő 
személyiségével megfelelő viszonyba hozzuk.

Az erkölcsi nevelés tehát nem különbözik lényegesen a neve
léstől általában. A kultúra összkincsének az említett módon való 
közvetítése kiterjed úgy az értelmi, mint az erkölcsi vívmányokra. 
Sőt maga ez a közvetítés a nevelőre és a növendékre nézve egy
aránt az erkölcs legfőbb elvének gyakorlata, mert alapja a kol-
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csönös odaadás és czélja az emberi társadalom szervezettségének 
egyéniségek helyes kialakításában történő megóvása és fokozása.

Még nem normális lelki életű gyermeket illetőleg is ez a 
nevelési szempont irányadó, bár a gyógyító pædagogiânak sokban 
el lehet, sőt el kell térnie a rendestől.

II.

Az érzésre azért kell alapítani az egész pædagogiât, mert 
állandóan csak abban jut egységében és teljességében érvényre az 
egyéniség, akár csak dispositiok, akár ezeken kívül kifejlett és 
megállapodott szellemi működési módok összefüggő, meghatározott 
egységéből állónak tekintjük. Ha nem egységében hatunk az így 
fölfogott egyéniségre, nem nevelünk, csak idomítunk; a mely 
képző anyag érzelmet nem kelt, az a nevelésre nézve elveszett.

De lehetséges-e ez? Támadhat-e lelki folyamat, a melyben 
érzés ne játszana szerepet? Erre nemmel kell válaszolnunk. De 
van a lelki életnek egy oldala, a mit apperceptiós működések el
nevezés alá lehet foglalni s a mely gátja annak, hogy a keletkező 
lelki folyamatban az érzés kellő erővel jelen legyen, és pedig azért, 
mert egyes meghatározott lelki működési módok dominálnak ben
nük, a melyek kizárnak sok más lehetséges működési módot; evvel 
együtt rendesen azt tapasztaljuk, hogy az érzelmek is korlátoltab
bak, vagy legalább is nem kiválólag befogadó jellegűek, a milyen
nek pedig a nevelés érdekében lenniök kellene. Ezen apperceptiós 
állapot ellentétével azonban, melyet passiv önkénytelen figyelem
nek nevezhetünk, sokkal élénkebb érzelmek járnak együtt, a 
melyek a lehetséges működési módok nagyobb körben való fel
ölelését jelentik vagyis több szunnyadó dispositiónak együttes föl
ébresztését. Ebből következik, hogy az egyéniség mint ilyen a 
passiv figyelem állapotában inkább jut érvényre s ha egyéniséget 
fejleszteni s nem jellemet túlkorán érleltetni akarunk, akkor el 
kell fogadnunk, hogy a képző anyagot mindenekelőtt és mindenek- 
fölött úgy nyújtsuk, hogy a befogadáskor a passiv érzelmi jelleg 
lépjen előtérbe s ez uralkodó is maradjon, egyébként az activ jel
legűek elhanyagolása nélkül, mindaddig, mig a képző folyam 
lezárásának, a jellem megszilárdulásának ideje el nem érkezik.

Herbart a nevelőtől azt követeli, hogy ezt a viszonyt csak 
főleg a nevelés első szakában tartsa szem előtt, de már eleitől 
fogva arra törekedjék, hogy megfordítsa, mert csak ha ez sikerül 
neki, ér czélt. forr össze a szemilyéség az erénynyel. «Allgemeine 
Pædagogik« ez. müvében (Zweck der Erziehung, IL r.) azt mondja, 
hogy a nevelés föladata sokoldalú fogékonyság, mely csak a saját 
törekvés sokoldalú kezdeteiből származhat, vagyis sokoldalú érdek
lődést kell támasztani (9. p.). Oly meghatározás ez, melylyel a



584 DONNER LAJOS.

fogékonyságról föntebb kifejtett nézet egybeesnék, ha nem a törek
vés szóra helyezné a súlyt. Pedig ezt teszi, mert a növekvő ember
nek activitása lebeg szeme előtt, benső közvetlen mozgékonyságá
nak, elevenségének mennyisége ; mennél nagyobb ez. mennél tel
jesebb, terjedtebb, magában összefüggőbb, szerinte annál tökélete
sebb az érdeklődés (8. p.). Hogy pedig ez alatt apperceptiv mű
ködést ért, azt mutatja erré használt kifejezésének, a meggondolás
nak (Besinnung) szembeállítása az érzelemben gazdag képzetekkel 
( Vertiefung), a melyekről azt mondja, hogy hosszú, meg nem sza
kított soruk oly feszültséget szülne, mely mellett egészséges test
ben ép lélek fönn nem állhatna (Alig. Pæd. 22. В. 22. §.). Meg
szakítani ugyan kell szerintem is, de nem az érdeklődés érdekében, 
mely éppen általuk biztosittatik, míg Herbartnál ennek a forrása 
a meggondolás. Ö tehát az apperception jellegű lelki működést teszi 
a nevelési czél főhordozójává, a melynek a pereeptiv, passiv figye
lemmel együttjáró csak segédkezik. Egyúttal egyensúlyban levő 
(gleichschwebend) érdeklődést követel, mely csak arra támaszkod
hat, a mi az emberiség magasabb szellemi régióiban minden em
berre nézve közös, és a mely kerülni tartozik, a mi mint az egyén 
sajátsága csak az önkény tárgya (Zweck d. Erz. 9. p.). A nevelő 
nem irigy 1 i az egyéniségtől azt az egyetlen dicsőséget, hogy élesen 
körvonalaz és feltünőleg megismerhetővé tesz (18. p.). Különben 
pedig, mennél jobban beolvad az egyéniség az ellensúlyban levő 
érdeklődést keltő sokoldalúságba, annál jobban fogja fölötte az 
akarat uralmát föntartani (37. p.). A nevelési czél pedig, hogy a 
helyesnek és jónak eszméi egész határozottságukban és tisztasá
gukban az akarat tulajdonképeni tárgyai legyenek, hogy szerintök 
alakuljon a jellem legbensőbb, reális tartalma, az egyéniség mély 
magva, minden önkénynek visszaszorításával (14. p.). Herbart föl
fogásától eltérőleg ezt az egyensúlyban levő érdeklődést is az 
egyéniség kifolyásának kell tartanunk, mert csak ennek az egy
ségessége zárja ki az egyensúly megzavarását.

Herbartot egyenesen a képzetekről vallott az a fölfogása, 
hogy önálló, eredeti lelki elemek, a melyekből az érzés és akarat 
leszármaznak, vezethette ismertetett álláspontjára. E tan mellett 
nincs szükség arra, hogy az érdeklődés végett a dispositiók, az 
egyéniség minél mélyebb és szélesebb rétegei fölébresztessenek, 
mert nem azokban rejlenek a kultúra összkincsével, annak leg
becsesebb részével való eleven összeköttetések, hanem igenis van 
szükség arra, hogy a kultúra magva összefüggő képzetrendszer 
által mennél tökéletesebben képviseltessék az egyesek lelkében, 
mert abból származik az az érzés és akarat, mely az alsóbbrendüt 
az erény érdekében áthatni képes, azt t. i., mely a véletlen benyo
mások szülte, individualitáshoz szabott képzetcomplexumokból 
ered, áthatni képes épen az utóbbiaknak külső összehalmozottsága 
miatt az előbbinek belső szervezettségével szemben.
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Mihelyt azonban a lelki életet folyamatokból, nem tárgyiasí- 
tott képzetek váltakozásából állónak tekintjük, mihelyt a lelki 
történés irányait, érzést, gondolkozást, akaratot egymással fölé- és 
alárendelési viszonyba nem állítjuk, mihelyt a lelki történés typikus 
lefolyása, t. i.. hogy kezdetben az érzés, aztán a képzet, végre az 
akarat-elem lép élötérbe, válik irányadóvá az oktató tevékenységre 
nézve, a tantervnek és a nevelő világnézetének, melyekben a ren
dezett kultúrái kincs le van fektetve, a folyamat kezdetén kell a 
gyermek lelkét hatalmába keríteniük s a lelki folyamat folytatásá
ban csak régebbi lelki folyamatok eredményeivel, a mennyiben 
keletkezésük alapjával összefüggenek, tágíthatják így szerzett be
folyásukat s így az érzés tolmácsolta egyéniség szabja meg folyton, 
mit vegyen föl belőlök, a nevelőnek pedig föladata, hogy conge- 
nialis pillantással esetről-esetre kitalálja: fordítható-e az elsajátított 
képzőanyag az egyéniség értelmi és erkölcsi tökéletesítésére s mikép 
kapcsolható össze elemzés által oly complicáltabb képzettel, mely 
eléggé gazdag érzésben arra, hogy egy újabb lelki folyamatot indít
hasson meg. A régibb lelki működések eredményei csak a fejlődés 
kárára függetleníthetök ; magukban, ha erős apperceptiós lelki 
működés fűződik is hozzájuk, stagnálnak s csak akkor gyarapod
hatnak nevelő értékükben, ha leszállanák új elemekkel való szö
vetkezés végett a lelki történés kezdetére. Nem az egymás között, 
hanem az egyéniséggel való szoros összefüggésük kölcsönöz nekik 
képző hatást. Nem a maguk érdeméből van kíséretükben, ha van, 
intensiv érdeklődés, hanem akkor és annyiban, a mikor és mennyi
ben az egyéniséghez hozzásimulnak, támogatást keresve az ezt 
legjobban képviselő lelki állapotban, a passiv jellegű, odaadó 
érzésben.

Igazolják ezt Herbartnak magának gondolatai, pl. «Umriss 
pædagogiscber Vorlesungen» ez. műve II. részének 2-ik szakaszá
ban. «Az oktatás a gondolatokat és törekvéseket arra vezesse, a mi 
helyes; mialatt ez történik, részben passivokká változtatja őket. 
«A fölemelt képzeteket szabadon emelkedőkké kell tenni.» (71. §.) 
«Az önkénytelen figyelmet a tanítás művészete által keresni kell, 
mert benne rejlik az érdeklődés.» «Szabadon emelkedő képzetek 
bírnak érdekkel.» (72. §.) Es biztosítani lehet őket «az érzéki be
nyomás ereje, a fogékonyság kímélése, a már meglevő képzetekkel 
való ártalmas ellentét elkerülése, a felbolygatott képzetek közt 
helyreállított egyensúly bevárása» által. (76. §.) «A nagyon is egy
szerűt el kell kerülni, apperceptiójának mindjárt vége van ; nem 
foglalkoztat. A mit össze lehet foglalni, annak a teljességét kell 
keresni.» Az appercipiáló észrevevés legmagasabb fokát e szavak 
jelölik, szemlélni, kiérezni. . . (77. §. — A perceptio complicáltabb 
faját érti tehát alatta.) «Az a synthesis, mely a valóságot utánozza, 
az első lépcső.» (107. §.) «Minden foknak, melyet az oktatás mái
éiért, megfelel az appercipiáló észrevevésre való bizonyos képesség,
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melyre gondos tekintettel kell lenni.» «Ha a tanultat hosszú időre, 
mindenkorra be akarjuk vésni, . . . csak egy jóravaló eszköz van : 
gyakorlás folytonos alkalmazás mellett, összefüggésben azzal, a mi 
igazán érdekel, azaz a mi a gyermek szabadon emelkedő képzeteit 
mindig foglalkoztatja.» (82. §.) Fontos «az egyszerűről az össze
tettre való baladás és az önkénytelen figyelem lehetőségéről való 
gondoskodás.» (90. §.)

Míg azonban így fölhasználja az egyéniséget, mely az ön
kénytelen figyelemben, szabadon emelkedő képzetekben stb. nyi
latkozik, összefüggő képzetrendszer alakítására, szoros összenövésé
nek sikerültét, erkölcsbiztosító hatalmát mégis a meggondolásnak, 
az apperceptiós működésnek reclamálja és így úrrá teszi az egyéni
ség fölött, mintha egyes vonásoknak, melyek a megállapodott szel
lemi működési módok összefoglalásában, a jellemben (ő személyi
ségnek nevezi, melyet a meggondolás képez) először kidomborod
nak, meg volna az a tulajdonságuk, hogy most már az egészet 
megalkotó erővel bírnak, a részek az egész fölött, mert szerinte az 
apperceptiós, gondolkozó lelki működésre támaszkodva intensivebb 
érdeklődést szülnek. Képzettana befolyásolja ily módon helyesebb 
pædagogiai nézeteit. Az utóbbiak kényszerítik, hogy igénybe vegye 
az egyéniséget, melyet pedig oly kevésre becsül, merevnek, eleitől 
fogva megállapodott különlegességek halmazának tart. Finom 
nevelői érzéke bírja arra, hogy monoideistikus képzeteket adó, 
leiró (darstellende) és analysáló módszeren kezdje és nem ragasz
kodik a syntbetikus módszer kizárólagosságához, a mire pedig 
volna hajlama, a melynek vázát is adja az érdeklődés sokoldalú
ságáról szóló fejezetnek 13. pontjában, ajánlva, hogy már a bölcső
ben fekvő gyermek elé is fényes mintaháromszögeket, gömböket, 
pálczaconstructiókat stb. függesszünk, mert a gyermek lelkét, 
midőn ezekbe elmélyedni tanul, syntbetice igen jól lehetne építeni. 
Mint psedagogus nem nélkülözheti az individualitást, mely az ön
kénytelen figyelemnek alapja, sőt helyet enged neki egyebekben is, 
mert az igazi nevelőtől azt a tapintatot követeli, mely a gyermek
ből előre kiérzi, férfikorában majd a jellemnek milyen kialakulása 
várható, sőt ettől a tapintattól teszi némileg függővé, milyen össze
függő képzetrendszert contempláljon a gyermek számára, hogy 
erkölcsi személyisége benne kifejeződhessék. (Alig. Pæd. I. 5. p.)-—- 
Mint pbilosopbus ellenben a jellem megkülönböztető vonását az 
egyéniség elleni harczban találja, képződését az észbeli munkás
ságtól s attól, a miben ez leginkább kitűnik, elvek, eszmék rend
szerének alkotásától teszi függővé. Mintha valamely népnek had
sereget akarna szervezni, hogy az azt létében, fejlődésében oltal
mazza s aztán követelné, hogy egyedüli czóljául e hadsereg eltar
tását tekintse, a mivel éppen az életre, a hadseregnek is eltartására 
való képességét tenné tönkre, arra a téves hitre támaszkodván,
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hogy a hadseregből ered a nép ereje, mint a képzetekből az érzés 
és akarat.

Herbartnak a fegyelemről (Zucht) szóló tanában is észre
vehető metaphysikájának csudálatraméltó pædagogiai éleslátásán 
való erőszakoskodása.

Megállapodott működési módokból állónak mondja az objec- 
tiv jellemet, a melyekben a temperamentum, hajlam, szóval az 
egyéniség érezteti erejét (s ezek csak apperceptiv folyamatokkal 
kapcsolatban képződhettek, az ösztönszerü cselekvény (Trieb] 
egyirányúlag meghatározott akarat); æsthetikai megítélésből, ma
ximák követéséből állónak tartja a subjectiv jellemet (a mi csak az 
apperceptio legnagyobb, az összes kultúrái kincsen gyakorolt erejé
ből folyhat s választással kapcsolatos igazi akarateselekvenyekből 
állhat). Tehát úgy az objectiv, mint a subjectiv jellem az activ 
figyelemmel, a tevékenységi érzéssel együttjáró része a lelki folya
matoknak. Mivel a passiv jellegű, odaadó érzés vagy önkénytelen 
figyelem közvetítette lelki tartalom kell, hogy a kultúra összkincse 
legyen, lehet is kisebb-nagyobb mértékben s abban Herbart véle
ménye szerint is, mihelyt belső szemlélet tárgyává lesz, az erkölcsi 
ítélet az ember lényének tisztán természeti jelensége (Aphorismák, 
33.), kívánatos, hogy mindaz, a miben akarat szerepel, tehát a 
gondolkozás (apperceptiv lelki munka) és főleg a szokásos cselek
vés, a jellem, hozzáalkalmazkodjék. De ez nem történhetik meg 
úgy, hogy az egyéniség, mint specifikus meghatározottságában 
különálló valami, beleolvadjon ama tartalomba, a hogy Herbart 
követeli, hanem annak a tartalomnak, mely az egyéniséggel, fej
lődése közben, fölbontbatatlan amalgámmá lett, kell a nevelés be
fejeztével a jellembe áttmennie. Csak ha a nevelői tevékenység 
megszűnik vagy megszűnni kénytelen s ennek folytán a lelki mű
ködések sokoldalú evolutiója bevégződik, ezek közül egy megbatá
rozott számúnak megállapodása vagyis a jellem megalakulása csak 
akkor következhet be. Ugyanis a lelki folyamatoknak ekkor már 
nem a czélja befelé hatni az egyéniség kifejlesztésere, a vallás, 
tudomány és a művészet eszköziil való fölhasználása mellett, 
hanem kifelé, gyakorlati kulturaelőmozdító föladatok megoldása 
által; és ekkor, kint az életben, activ oldaluk lesz uralkodóvá, 
holott eddig, a nevelésben passiv oldaluk volt az. Herbart is azt 
mondja : «A jellem objectiv részének nem szabad nagyon gyorsan 
befejeződnie s igen gyakran a fegyelem értékének nagy része abban 
rejlik, hogy azt a befejeződést halogatja». A lelki derültség, nyu
galom, lelki egyensúly, melyben az erkölcsi elvek megvalósulnak, 
az ő felfogása szerint is a tettlegességektől való tartózkodást köve
teli, őrizkedést attól, hogy egyes cselekvések rabjává legyünk, más 
szóval, egyoldalú szellemi működési módok megszilárdulásának 
megakadályozását. Ugyanaz tehát ez a figyelem követelte lelki 
derültség avval a folyton megújuló lelki körfolyamattal, mely a
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benyomásokra való egyéni visszahatásoknak nem engedi meg az 
objectiv czélok szolgálatát, sőt arra kényszeríti, hogy a lelki folya
matokat növeljék addig, míg állandó cselekvési módokban való 
nyilvánulásuknak elérkezik az ideje, a míg t. i. az egyéniség ki 
van fejlődve annyira, hogy jellemmé való átalakulása által csak 
lényeges tartalma biztosíttatik ез különféle erőinek többé nem 
változó eredői működni kezdvén, a kultúra, az erkölcsi világ egy új 
szervévé válhat.

III.

Pædagogiai irodalmunkban az egyéniség eszméje kezd meg- 
érdemlett jelentőségéhez jutni. Lelkes védői közé tartozik Schnel
ler István (Pædagogiai dolgozatok. I. k. Bevezetés. 7—64. 1.). - 
Örülök, hogy alapeszméjével megegyezhetem, annyival inkább, 
mert azt más oldalról helyezi kellő világításba; de azt hiszem, 
nem veszi eléggé számba, mily nagy jelentőséget tulajdonít Her- 
bart is annak, a mit ő conceptnek nevez, Herbart elmélyedéssel 
fölfogott képzetnek, a miről a föntebbiekben mint érzelemben 
gazdag lelki képletről, kezdő lelki folyamatról beszéltem. Herbart 
ezek közlésének szabályait is adja, melyeket Schneller, azt hiszem 
indokolatlanúl, szükségteleneknek tart. Ez nemcsak a tananyag 
közlésének, hanem földolgozásának általa hirdetett módja is. 
Nagyjában összeegyeztethető az egyéniség eszméjének álláspontjá
val, csupán metaphysikája nyomait kell belőle kiküszöbölni.

Schneller kiinduló pontja eltér az enyémtől; ő történet- 
philosophiai kutatásokra támaszkodik, a renaissance alapeszmé
jére, a mikor az egyéniség ethizálását, személyiséggé való fejlesz
tését tűzi ki a nevelés czéljául. Az én gondolatmenetem pedig a 
gyermek lelki életében tapasztalt azon sajátságból indul ki, hogy 
érzelemben, mely az egyén egységét legteljesebben juttatja ér
vényre, nagyon gazdagok azon elemek, a melyekkel a lelki folya
matok megkezdődnek, egyúttal nagyon szoros kapcsolatban állanak 
az örökölt dispositiókkal, és rhythmusos ösztönszerü mozgások 
kíséretében válnak mindig complicáltabbakká. Ez evolutió főrugó
jának, az érzésnek az egyéniséghez való viszonyáról táplált nézetem 
indított arra, hogy az egyéniség sokoldalú kifejlesztését tekintsem 
nevelési czélnak. Hogy ezt egyúttal mint a jellemképződés elő
készítését is fogtam föl, azt a lelki történés körfolyamatának ter
mészete hozza magával, mely a szellemi működési módokat foly
ton fejleszti, de megállapodásra jutni nem engedi, míg a nevelés
nek van rájuk gondja, holott a jellem megállapodott ily működési 
módok összege. Minthogy pedig ez lehet kisebb vagy nagyobb s 
másfelől a tapasztalat arra tanít, hogy a művelődésre nézve ked
vezőbb vagy kedvezőtlenebb körülmények szerint ugyanazon
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egyéniségnél is mennyiségileg, sőt minőségileg különbözővé 
alakulhat, úgy kellett fölfognom, mint az egyéniséggel nem egybe
eső, de annak állandó kihatásra megérett részét, mely a kultúrái 
fejlődésben tényezővé válik és a mely a fejlődési folyamat minő
sége szerint kisebb vagy nagyobb mértékben állítja a haladás szol
gálatába az egyéniséget, a miért is ezt lehet nevelni s a miért csak 
a nevelő munka közben s ahhoz képest lesz hatni képes valósággá.

A jellem, ily fölfogás mellett, alapja a hivatásérzetnek, a 
melyet a nevelés nem ád, hanem előkészít; az ethizált személyi
ség fogalmával nem tekinthető egynek, mert ez magában foglalja 
az egyéniségnek hatni kevésbé képes vagy hatásra nem jutó elemeit 
is. Ebből folyólag a nevelés föladatát nem annyira az egyéniségben 
rejlő isteni czélgondolatnak öntudatra juttatásában találom, mert 
ez a hivatásérzet, melynek a jellem az alapja, mint inkább gya
korlati czélra nem tekintő sokoldalú érvényesítésében, ha nem is 
emeli erősen kifejlődő tudat a hivatásról. Az egyéniség ilynemű 
érvényesítése igenis tökéletlen lenne, ha az, a mi belőle mint jel
lem állandósúl, nem volna kapcsolatban a közösség érdekében val
lott hivatásnak érzetével, mert ebben fekszik az igazi erkölcsi erő, 
a mely az akaratnak nem azt teszi döntő kritériumává, hogy harcz- 
ban álljon az egyéniséggel, hanem azt, hogy az egyéniségtől támo
gatva, mily mértékben tud szolgálatot tenni az igazi kultúra, tehát 
az erkölcs ügyének is. Nem is lehet azonban más, mert az egyéni
ségből, mikor a jellem kialakul, ered a hivatásérzet is, mert ez a 
jellem nemcsak a szorosabb értelemben vett erkölcsi vonásokat 
foglalja magában, hanem mindazt, a mit az egyén tud, a mihez 
tehetsége van. a mi megszabott, életpályára prædestinâlja. Igaz, 
hogy ez a gyümölcs, a hivatásérzettel kapcsolatos jellem, már nem 
az iskolában érik meg, hanem az életben, ámbár az iskola hozza 
létre. Erkölcsről, erényről, teljes beszámíthatóságról nem lehet 
addig beszélni, míg a nevelés tart ; ha pedig ez befejeződött, a 
nevelésnek nincs többé helye. Az iskola nem tesz erényessé, 
hanem képesíti növendékét, hogy erényessé válhasson. Hogy 
lesz-e és milyen mértékben, az az emberiség fejlődésének szük
ségeitől függ, az, mint az egyén sorsa, a gondviselés kezében van.

A nevelés czéljának fölfogásában tán nem igen térek el 
Schnellertől, legfölebb árnyalatban, s azt hiszem, hogy az oktatási 
eljárást illetőleg is nagyjában hozzá csatlakozhatom, mindamellett, 
hogy ebben Herbarttal, a kihez itt jobban közeledem mint ő, 
ellentétes állásponton levőnek látszik.

Csak egy megjegyzést legyen szabad tennem. Nem elég 
annak a hangsúlyozása, hogy a szeretetnek a növendéket és 
nevelőt összekötő erejénél fogva érzelemben gazdag lelki képleteket 
keltsünk a gyermekben, bevárva, hogy azok megfoganjanak s ön
munkásság útján, melyben az egyéniség legkevésbé van mellőzve, 
földolgoztassanak, megengedve, hogy utólagos kritika alá kerül
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jenek aztán. Hiszen az egyéniséget nem veszélyezteti, ha a nevelő 
a képző anyagnak a gyermek leikébe juttatásakor nemcsak annak 
már látszó vonásaira való tekintettel választja azt ki, hanem a 
még nem jelentkezők föltünését is elő akarja készíteni. Sőt éppen 
ez áll az egyéniség fejlesztésének érdekében. Ha már most a lelki 
folyamat azon stádiumba jut, a melyben a passiv jellegű érzést az 
activ váltja föl s az analytiko-syntbetikus munkásság megindul, 
miért veszélyeztetné éppen itt az egyéniséget a nevelő közbelépése, 
ba nemcsak begyakorolt, de új és lehetséges működési módokra 
való tekintettel is ad útbaigazítást ? Hisz a veszély kisebb, hogy 
meghamisíthatná az egyéniséget, mert a befogadó erő csekélyebb, 
bár kizárva nincs, a miért kár volna föl nem használni. Ellenkező
leg e fokon is nagyon fontos föladata van, megakadályozni azt, 
hogy egyes működési módok a difl'erentiálódásnak nem kedvező 
aránytalan erőre kapjanak, előkészíteni a velük kapcsolatos érze
lemben gazdag képzeteknek jelentősebb változatokban való meg
újulását; mindenesetre pedig érintkezésbe hozni a tananyag azon 
részeit, a melyek alkalmasaknak látszanak rá, egyéniségmeghatá
rozta meglevő alakulatokkal, a mi a gyermek természetes szórako
zottságát tekintve, nagyon is kívánatos.

Van tehát szabály az oktatás módjára, nem is egy, hanem 
kettő : az egyik, hogy érzelemben gazdag képzetekkel kell meg
indítani és táplálni az egyéniségfejlesztő lelki folyamatokat, a 
másik pedig, hogy a lelki folyamatnak activ figyelmű részére 
egyéniséget védő, gazdagító, de különösen a fejlődési folyamat 
lezáródását megakadályozó befolyást kell gyakorolni.

És ehhez a nevelőben a sz^reteten kívül az oktató ügyesség 
is megkívántatok, a mi különben nem ellenkezik Schneller állás
pontjával, mert a nevelőtől hivatásérzetet követel s akkor szak
ismeretek is szükségesek. S ha mégis szükségesnek tartottam 
ezeket elmondani, ezen soraira való tekintettel történt: «Semmi
féle utasításnak, semmiféle szabálynak követése, avagy a didaktika 
bármely rendszerének bármely tökéletes birtoka nem képesít a 
gyermek egyéniségében rejlő isteni czélgondolatnak keresésére, 
megtalálására; sőt ily objectiv birtok egymagában az igaz keresés
nek és megtalálásnak akadálya». (Föntebb i. m., 33. 1.) Ezt túl
zásnak tartom.

Herbart az említett szabályok másodikára vonatkozó rész
leteket bővebben fejti ki az «Umriss stb.» 105—135. §-aiban. Csak 
az hat zavarólag, hogy az érdeklődést nemző, összefüggő képzet
körre vonatkozó eszméjénél fogva az analytiko-synthetikus eljárás 
eredményeit nem az egyéni fogékonyság tágítására szánja első 
sorban, hanem a képzetkor szorosabb összetűzésére, a tetőszerkezet 
összetartását fokozva, nem az alap viselőképességét.

Követeli az iskolába jövő gyermek tapasztalatkincsének át
dolgozását. De nem elégszik meg avval, hogy beszédgyakorlat által
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erje azt el, mely a lelki képletek új assimilatióra való visszaveze
tésének főeszköze az iskolában, t. i. főleg beszéd által közvetithet 
majd érzelemben gazdag képzeteket, lianem segítségül vesz gon
dolkozást logikai gyakorlatokat (külön értelmi gy.). (116., 117. §.) 
A tananyag ismétléséről és begyakorlásáról úgy nyilatkozik, hogy 
«a legtöbb esetben a növendéktől azt követelik, hogy a mennyit 
hallott, azt reprodukálja, szinleg mintha az egésznek megtartását 
követelnék tőle, pedig csak azért történik, hogy az ismétlés alatt az 
ismeret megerősödjék és megjavuljon». (117. §.) Ha némely dolgot 
megtartottak, mást elfelejtettek, akkor előtörő képzeteiket támogatni 
kell, nem zavarni. De hozzá teszi, hogy a növendék gondolat
menetét lehetőleg közel kell hozni a nevelő előadásának helyes 
menetéhez (118. §.), hogy ügyelni kell a gondolatok sorozatára, 
melyet az ismétlésnek lehetőleg összefüggően kell megújítani. — 
Nagyobb egészekkel foglalkoztassuk a gyermeket, a tárgy nagyobb 
terjedelemben terüljön el előtte, hogy lássék a közeledés távolabbi 
pontokhoz s minden gyermekre nézve foglaljon magában érdekeset 
(127. §.). De nagy súlyt fektet az összefoglaló ismétlésre ; a mi ki
terjedt, azt össze kell vonni, rendszerbe sorozni, a nehezebbet a 
könnyebbhez csatolni (120. §.). Az éi’deklődés ugyan az egyéniség
től függ, de az nincs a nevelő hatalmában; ellenben az összefüggő 
tárgyakon teremthet érdeklődést s a nevelésnek az a czélja, mert 
ez biztosítja az erényt (125. §.).

Hogy a módszer synthetikus oldalával hová czéloz, azt ez az 
utóbbi nyilatkozata árulja el. Ez a nézete kényszeríti csak arra, 
hogy a helyesen contemplált módszer genetikus jellegét az analysis 
es synthesis merev szétválasztásával elejtse, holott az analysis és 
synthesis a begyakorló és alkalmazó ismétlés kapcsolatos kör
folyamataiban együttesen és egyszerre megtörténik s nincs szükség 
logikailag combináló vagy vonatkozásokkal dolgozó külön syn- 
thesisre. Ez utóbbit azért követeli, mert az oktatás eredményét az 
Összefüggő képzetkor erősítésére akarja fölhasználni, pedig a fogé
konyság tágítására rendeltnek kellene tartania, a melyben az 
egyéniséggel rendelkező, s így ethikailag értékesebb rendszeressége 
könnyebben alakulhat ki.

Ez ellenvetésekre Herbart maga késztet.
Azt mondja, hogy az egyéniség által ismert pontból induljon 

ki az ismétlés (122. §.), meg azt, hogy szabadon emelkedő kép
zetekben, abban, a mi a növendéknek magának jut eszébe, a 
midőn egy bizonyos gondolatkörbe helyezzük, lehet legjobban 
valami újat közbeilleszteni (129. §.), meg azt, hogy ugrásszerüleg 
kell a tapasztalatokat, azaz a szabadon emelkedő képzeteket föl
használva, főbb pontokat nyerni, a kiegészítést későbbre hagyva 
(129. §.).

Ha pedig ez így van, akkor a kiegészítés már nem a széles
körű érdektől emelt képzetkor javára történik ; akkor az appercipiáló

5 9 1
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munkásság inkább az eddig már tudatossá lett képzeteknek, illető
leg megerősödött lelki működési módoknak meg nem felelő elemek 
lebántásából fog állani. Az érzelemben gazdag kezdő lelki képlet
ben is megvan az egyéniség, éppen úgy, mint ama tudatossá lett 
képzetekben, de csak mint az érzelem külön egyéni tónusa, a mely 
a lelki folyamat folytatásában egyénileg erősre kifejlődött műkö
dési móddal fog létrehozni kapcsolatot. S az egyéni jellegre való 
ez az átalakítás az igazi átidomítás (Umarbeitung), a melyet köve
telni kell s ez tesz nevelési szempontból összefüggővé képzeteket. 
Azt a szorosan összefüggő képzetkört, a melynek nem az egyéniség 
az összetartó kapcsa, mert az egyén és közösség hosszú kölcsön
hatásának késő terméke, a nevelő az egyén számára előre nem 
construálhatja, az az összefüggő képzetkor pedig, melyet létre
hozni csak egyes disciplináknak, nem az egyén valójának, — egyes 
ismeretkörökben való tájékozottságnak, nem pedig az egyéniség 
értékének érdekéből lehet, sőt kell, az legkevesebb nyomát fogja 
mutatni az egyéni jellegnek, de legkevesebb fontossága is van a 
visszahatás, az akaratos cselekvés tekintetéhen. A cselekvésnek is 
a lelki folyamat kezdetében rejlő érzelem a kiinduló pontja, már 
ott meg kell lenniök a jó csiráinak ; a választás az említett át
idomító munka, úgy hogy az igazi akaratcselekvény is lényegileg 
egyirányú, csakhogy complicáltabb formában. Követelni, hogy 
megszabott nagyobb összefüggő képzetkor, mely az egyéniséggel, 
mint ellenséges hatalom áll szemben, s korlátozásaihoz az igazolást 
nem az egyéniségből meríti, lépjen föl benne döntöleg, annyit 
tenne, mint a választás actusát zavarni, kinyújtani, megnehezíteni, 
mégis a helyes elhatározás nagyon csekély reményével, a mi az 
akaratnak nem az erejéről, hanem a jóra való gyöngeségéről tanús
kodnék.

Az egyéni momentumoknak Herbart fejtegetései értelmében 
is oly nagy tér jutván a lelki folyamatokban, azok amaz egyéniség
ellenes összefüggő képzetkor hatását múlhatlanúl alább fogják 
szállítani. így érthető az a resignáló hang, a melylyel a legjelesebb 
Herbartisták egyike, ZillerT.. annak erejéről szól. (Grundlegung-ja 
20. §-ában.)

* * *

Befejezésül legyen szabad még egy-két idézetet ideigtatnom 
gyermekpsychologiai művemből annak bővebb igazolására, hogy a 
nevelésről föntebb körvonalozott nézetem annak az alapján áll.

«Minden külső inger felriasztó hatást gyakorol a gyermek 
gazdag dispositióira, még pedig, mivel az öröklés által kevésbbé 
vannak determinálva, valamennyire, úgy hogy egyesített törekvésük 
az érvényesülésre hatalmassá lesz. Az inger által előidézett érzettel 
kapcsolatos érzelem, melyben ama törekvés egysége kifejezést 
talál, ennek folytán úgy fokozódik, hogy kifejező és ösztönszerü



mozgásokra vezet, melyeket az érzékek működésével együttjáró 
kisebb-nagyobb izomfeszültség előkészít. Csak e mozgásokon, 
melyek új ingereknek okai, új érzéseknek a tárgyai, ölt határozot
tabb alakot valamelyike a közreműködő dispositióknak.» (1. 1.)

'«Mivel a gyermek ösztönei csak dispositiókban rejlenek, a 
nekik szolgáló idegpályák járatlanok még, miért is az idegmunka- 
áramlat rajtuk nem találhat teljesen szabad lefolyást; az ennél
fogva visszatorlódik az expressiv mozgások s azon szoros össze
függés folytán, melyben ezek az érzékingerekkel állanak, a kép
zetek pályáira. Gazdag szellemi élet fejlődésére nézve ez a mozza
nat rendkívüli fontossággal bir.» (6. lap.)

«A képzetek tökéletesbülésével és szaporodásával, mely moz
gásba való gyors átmenetelük folytán élénkké lesz, együttjár új 
meg új dispositióknak érvényesülés végett való jelentkezése, melyek 
kölcsönös versenyükben a bennük rejlő öröklés erejét addig h á t
ráltatják, míg kialakul az egyéniség. Ennek sajátlagosan kifejlett s 
összeilleszkedett vonásai az ember külvilágra gyakorlandó vissza
hatásának tervszerűség által fokozott terjedtséget s belső értéket 
biztosítanak, mert a külvilág nagyobb, gazdagabb köreihez idomul
ván, magasabb czélok szolgálatára teszik alkalmassá.» (2. lap.)

«Az érzésnek ereje okozza azt, hogy mindenen, a mit a gyer
mek tesz, gondol, a realitásnak bizonyos hiánya vehető észre, mert 
belső állapotainak és változásainak inkább csak kifejezésére szol
gál, mint határozott czélok elérésére.» « A míg a gyermek érzés
forrása gazdagon ömlik s mint a költőnek, művésznek, az a foglal
kozása, hogy kifejezésre juttassa, a mi benne él, gyökeret ver 
lelkében a bírálat, azaz a tudat öntudattá, az ösztön akarattá 
növekedik.»

B.-Csaba. Donner L ajos.
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A TEBMESZETBAJZ A Z  Ш TANTERVBEN.

Mint ismeretes, a revisió alá került tantárgyak közt a természet
rajz is ott van, s mivel e tantárgy revisiója igen mélyreható, nem lesz 
érdektelen, ha egyrészt megismertetem a természetrajz tananyagát, 
másrészt ha rámutatok a természetrajz nevelő értékére, gyakorlati 
hasznára.

Nem akarok tehát kritikát gyakorolni a revideált természetrajz 
tananyaga felett, hanem azt csak ismertetni kívánom s ha itt-ott mégis 
kénytelen leszek egyes hiányokra mutatni, ezzel csak azon nehézségeket 
akarom ismertetni s azon akadályokat kitüntetni, melyek a sikeres taní
tásnak még mindig útját állják.

Magyar Pæd&gogia. IX. 10.
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Mielőtt tulajdonképi feladatomra térnék, ki kell emelnem a gym - 
nasiumi revideált tananyag két nagyon kidomborodó általános jellem
vonását. Az egyik jellemvonása, hogy úgy óraszámra, mint felosztásra 
nézve nagyon megközelíti a reáliskola tananyagát. Mind a két féle közép
iskolában az I—II. osztályban általános természetrajzt tanítanak. 
A felsó'bb osztályok növény- és állattanjának óraszáma is ugyanaz. Egye
dül a vegytan és ásványtan tesznek kivételt, a mennyiben a reáliskolá
ban tananyaguk három osztályra, t. i. az V., YI. és VII. osztályokra van 
szétosztva. De azért a vegytannak, mint nélkülözhetetlen tantárgynak 
a gymnasiumban is juttattak helyet. Ezen intézkedést, a mely a termé
szetrajz óráinak számát a gymnasiumban öt órával szaporította, azért 
tartom szükségesnek kiemelni, mert a jövendő egységes jogosítású 
középiskolának előkészítését látom benne. Ki van ez különben fejezve 
részint a miniszteri leiratban, részint az új tananyag megokolásában is. 
A miniszteri leirat azt mondja, hogy a tantorvek felülvizsgálata alkal
mat adott arra is, hogy útja egyengettessék a jövőben megalkotandó 
középiskolai rendszernek. A revideált tananyag megokolása pedig az 
I—П. osztály természetrajzára vonatkozólag így szól: «ezáltal a reális
kolai tanterv rendelkezéseivel hozatott kapcsolatba».

Sokkal fontosabb a revideált tanterv másik jellemvonása, a mely 
valósággal korszakos értékű s ez az, hogy az új természetrajz a bioló
giára, physiologiára, s az ezektől elválaszthatatlan chemiára van fektetve. 
Nevezetes újítást jelent e tény a hazai természetrajz történelmében ! 
Jelenti, hogy a régi iskola mindent megölő vaskalapos morphologiai irá
nyától végre felszabadult, jelenti további szabad fejlődését ! A termé
szetrajz mindenha mostoha gyermeke volt a gymnásiumoknak. Nevelő 
eredményét, értékét, hasznát a psedagogusok vagy nem, vagy rosszul 
ismerték fel s kivált régebben nem a természet örök törvényeit, nem az 
életjelenségeket kutattak, hanem felsorolták az egyes testek alaki tulaj
donságait s azokat a könyvből szószerint betanították. Nyilvánvaló, hogy 
ilyen tanítási módszer mellett semmiféle paedagogusnak a természet
rajz nem kellett. Helyet szorítottak ugyan neki, de a belső becscsel bíró 
tantárgyak közzé az agyonkezelt természetrajzot senki sem sorolta, de 
nem is sorolhatta. Az utolsó évtizedben mégis annyira javult a hely
zet, hogy a jobb tankönyvek a sejttant, szövettant, élettant kezdték tár
gyalni, persze ezt is csak alakilag kezelték. Leírták bőbeszédüen a sej
tek, szövetek stb. alakját, a nélkül, hogy rámutattak volna az élet s az 
életműködések tűzhelyére. Az új tanterv maradandó becsű érdeme, hogy 
a természetrajzt felszabadította bilincseitől. Ezen újítással a pædagogia 
egy új nagybecsű tantárgyat nyert, a mely többi testvérei között mél
tóan fogja helyét betölteni.

A revideált természetrajzi tanterv két jellemvonását ezzel általá
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nos vonásokban ismertetve, áttérek most tulajdonképem feladatomra s 
mellőzve az V—VI. osztályok tananyagát, előzetesen a IV. osztály s utó
lagosan az I—II. osztály tananyagát ismertetem részletesebben.

A IV. osztályban a növénytan tanítása vegytannal kezdődik. 
E vegytan szakasztott mása annak, a melyet jelenleg a IV. osztályban az 
ásványtannal kapcsolatban tanítunk. Czélja egyrészt, hogy az eddig elő
zetesen tanított ásványtant pótolja, másrészt, hogy érthetővé tegye ama 
belső s külső élettünemények lefolyását, melyek a növény testében ész
lelhetők. Az első pillanatra szokatlannak tetszik, hogy a növénytant a 
vegytannal kapcsolták egybe. De e szokatlanság rögtön elveszti élét, 
ha figyelembe vesszük, hogy a növény ép oly összetett test, mint 
a legtöbb ásvány, sőt ezeket complicatio tekintetében messze túlszár
nyalja, mint szerves vegyületek complexuma. Nincsen tehát semmi ter
mészetellenes, avagy erőszakolt a revisió ezen intézkedésében, sőt mivel 
a vegytannal kapcsolatos ásványtan a VI. osztályba került, elkerülhet- 
lenül szükséges volt a növénytan tanítását vegytannal kezdeni, mert 
a sejt, szövet, élettan s így közvetve a bio-logia vegytan nélkül meg 
sem érthető. A «Magyar Pædagogia» 1898 januáriusi számában «Egy 
elhanyagolt tantárgy» czímen a revisió kérdéséhez szólottám a ter
mészetrajz érdekében s ott részletesen kifejtettem a vegytannal kap
csolatos ásványtan előzetes tanításának szükségességét, visszaesésnek 
jelentettem, ha a felsőbb tanügyi hatóságunk a természetrajz három 
ágának sorrendjét úgy szabná meg, hogy a tanítás növénytannal s nem 
vegytannal kapcsolatos ásványtannal kezdődjék. Ez esetben ugyanis 
lehetetlen volna az életet s annak ezerféle nyilvánulását, mint a termé
szetrajz tanításának eszményi czélját, okszerűen ismertetnünk, hanem 
visszasülyednénk azon korba, mely az értóknólküli alaki leírások beta
nulásában kereste a természetrajz tanításának végczélját. A revisió 
ugyan a természetrajz tanítását a növénytannal kezdeti, de a biológián 
alapuló növénytan érdekében azon józan, okszerű újítással, hogy a vegy
tant előre bocsátja. A mellékes leíró ásványtani rész elmaradt, de nem 
a fontosabb vegytani.

A midőn készséggel elismerem a revisió most vázolt újításának 
helyességét, kénytelen vagyok két oly akadályra mutatni, a melyek ezen 
újítás czélszerüségét nagyon illusoriusá teszik. Az egyik akadály az, hogy 
a vegytani rész bármily csekély mértékben való előzetes tanítása idő 
hiánya miatt a növénytan rovására fog történni. Ezen nézetemet támo
gatja a második akadály. A III. osztály physikája ugyanis minimumra 
szállíttatván le, az összes nélkülözhetetlen physikai alapfogalmak feldol
gozása a vegytan vállaira nehezedik. A vegytani rész tanítása tehát igen 
nehéz s kapcsolatosan az összefoglaló ismétléssel nagyon időrabló lesz. 
Tartok tőle, hogy az első harmadnak nagyobb részét leköti s daczára a
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felemelt óraszámnak, a növénytannak kevés idő fog majd jutni. Pedig 
úgy volna az szép, úgy tökéletes, ka az ifjú a vegytani fogalmak isme
retét már magával hozná, hogy egy teljes tanévet lehetne a növénytan 
tanításának szentelni !

A vegytani szakasz befejezése után kezdődik csak a növénytan, 
melynek végczélja a növényt mint élőlényt, összes életműködéseivel 
együtt ismertetni. Természetes, hogy e feladat megoldásánál, az első 
kérdés nem lehet más mint az, hogy milyen a növény belseje, s mi a 
növény belsejében az élő rész ? Ezen kérdés megoldásával a növény
tan első szakasza : a sejt- és szövettan foglalkozik. Az új tanrend 
idevágó követelménye így szól: «a növények belsőszerkezete, fej- 
lődésök sejtekből.» A sejt- és szövettannak feladata kimutatni, hogy 
az élő anyag nem más, mint a plasma, a mely a növény testét 
felépíti, az összes életműködéseket létesíti, végrehajtja. Ezek szerint 
a tanítás vezéreszméje is az lesz : kimutatni, hogy a plasma a készí
tője mind ama nagyszámú vegyületeknek, melyek a növény testében 
előfordulnak; készíti azokat ama táplálékból, melyet a növény a talaj
ból, vízből, levegőből magába vesz ; továbbá, hogy a plasma azon ható 
anyag, a mely a növényt nagyra neveli, czélszerüen alakítja s az emberi 
szem elől elrejtve, bámulatos munkát, tevékenységet fejt ki. Nyilván
való, hogy mihelyt a plasma vegyi munkájáról van szó, már az összes 
vegytani, physikai előismeretek tudása feltétlenül szükséges. De a tanítás
nak egy nagy nehézséggel kell megküzdenie. Tanításunk központja t. i, 
a plasma, a legtöbb esetben láthatatlan. Már pedig a gyakorlati tanítás
nak olyannak kell lennie, hogy a tanuló a plasmát is, munkáját is lát
hassa. Ezen a bajon segítenek a mikroskóp, a szövettani képek s azon 
anyagok bemutatása, a melyeket a plasma készít Ezen segédeszközök 
okszerű használata tárja fel egyszersmind a sejt- és szövettan végtelen 
szépségeit, s teszi azt nevelő értékűvé. A tanuló szeme előtt egy új világ 
nyílik meg, a melynek munkája nemcsak állandó okoskodásra s a physikai, 
vegytani törvények állandó alkalmazására serkenti, de végtelen szépsé
geinél s csodálatosságánál fogva lelki életére is hat.

Fontossá s így hasznossá a mikroskóp a tanuló kezében csak úgy 
válhat, ha a látottak megértésére előkészítjük. Ezt pedig csak élethű, 
arravaló sejt- és szövettani képek bemutatásával érhetjük el. Mivel ilyen 
képek, melyek szorosan középiskola szükségletéhez alkalmazkodnának, 
nincsenek, azért rajzoltam meg évekkel ezelőtt, eredeti mikroskópi készít
ményeim után, a sejt- és szövettan elemeit, felkarolva a legszükségeseb
beket. Fontosnak tartom felemlíteni, hogy nemcsak a sejtek, szövetek 
vázát rajzoltam meg, hanem a mi igen lényeges, azok élő, eleven tartal
mát is. Kifestve egyszersmind azon vegyi hatást, melyet a .plasma s az. 
általa létrehozott anyagok mutatnak, ha vegyiszerekkel kezeltetnek.,



így p. o. az I. T. 1. rajza nemcsak az eleven plasmát mutatja, de az 
alcohol absolutussal s a jóddal kezeltet is. A 2. rajz pedig a plasma által 
készített keményítőt eredeti, továbbá jóddal kezelt állapotban, és így 
tovább. Csak ilyen képek használata után következhetik a mikroskop 
gyakorlati alkalmazása. Nagyon tartalmassá tehetjük tanításunkat, ha a 
plasma által készített vegyületeket, szöveteket nemcsak a mikroskópon 
keresztül, de mindjárt szabad szemmel látható nagyobb tömegekben 
mutatjuk be, p. о. a keményítő magyarázatánál a mikroskópi képeken 
kívül mutassunk be bolti keményítőt, de mutassuk be a búza, rizs 
szemeket, burgonyát stb. mint olyan növényi részeket, melyekben a 
keményítő terem. Épen így a szövetek tárgyalásánál, p. o. a para- meg a 
faszövetnél nagy hasznunkra válhatik egy kéreg, meg egy fagyüjte- 
mény.

Miután a tanuló megismerkedett a növény élő elemének bámula
tos munkájával, áttérünk a növénytan második fejezetére, az élettanra, 
a mely a növény testében végbemenő anyagcserével s az egyes szövetek 
élettani feladatával foglalkozik. Tárgyát képezik a táplálkozás, a nedvek 
áramlása, a képződött anyagok vándorlása, az elemek forrása, a légzés, 
növekedés, mozgási tünemények és a szaporodás.

Az élettanban megismerkedik a tanuló első sorban azon nagy
szerű munkafelosztással, mely a növény testében uralkodik, vagyis más 
szóval : méltán gyönyörködhetik azon rendben s törvényszerűségben, a 
melyet a növény testében feltalálunk. De nagyon tanulságosak azon 
kísérletek is, a melyek a növény belső életét világítják meg. Ilyenek : a 
vízkulturák, a transspiratio vízemelő tulajdonsága, a paraszövet vizet át 
nem bocsátó tulajdonsága mérleggel demonstrálva, stb.

Yégül az élettan sokszorosan összekapcsolódik a physikával s így 
becses alapul szolgálhat a phisikának, a mennyiben a fénynyel, hővel, a 
föld vonzási erejével stb. oly irányban foglalkozik, a hogy azt a physika 
nem teszi, mert kimutatja, hogy e felsorolt erők miként hatnak az élő
szervezetre. Az élettannal egyszersmind bezáródik az élő növényi test 
belső munkájának ösmertetése.

A növénytan következő szakasza a növényi test alakjával, továbbá 
a biológiájával foglalkozik. Régen a növénytant a virágos növények alak
tanával kezdték olyformán, hogy felsorolták a gyökérnek, szárnak min
den lehető formáját, a levélnek sokféleségét stb. a nélkül, hogy a tanuló 
tudta volna a szár, levél feladatát, alakjuk sokféleségének stb. az okát. 
Most az alaktant előzetesen megmagyarázza, megvilágítja, érthetővé 
teszi a sejt-, szövet-, élettan s a biológia. Az új alaktan nem szakítja ki 
a növényvilágból a magasabb rangunkat, hanem a növényvilág összes 
csoportjait előzetesen összehasonlítja s ezen összehasonlítással teszi 
érthetővé a magasabb rangúak testét, tagoltságát, a tagok eredetét, érté
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két, vagyis más szóval a tanuló a magasabb rangú s az egy sejtből álló 
növény közt csak fokozati különbséget lát.

Nagyon természetes, hogy az alaktan sikeres tanításához múlha
tatlanul szükséges egy összehasonlító alaktani gyűjtemény. Ilyen össze
hasonlító alaktani gyűjteményt próbáltam összeállítani. Gyűjteményem 
27 kartonlapra erősített s magyarázó szöveggel ellátott különféle növény
ből áll. Mivel minket mindenütt virágos növények környékeznek s velük 
érintkezünk leggyakrabban, igen természetes, hogy a revideált tananyag 
is legtöbbet s legbehatóbban foglalkozik a virággal s a virágos növények
kel. A virág ismertetése a növénytannak egyik legszebb, de mondhatom 
legnehezebb szakasza is. A virág s a benne képződő magrügy, továbbá 
az ebből alakuló mag és a gyümölcs lényegét, feladatát csak úgy érhet
jük meg, ha az egész növényvilág szaporodási módjait s menetét ismer
jük. Ezen pontban is különbözik a régi meg az új iskola felfogása. A régi 
a virágot mint a növényi testnek egy czifra, szemet gyönyörködtető füg
gelékét ismertette, de értelmét, jelentőségét nem magyarázta meg. 
A virág pontos ismerete azért is kivánatos, mert segélyével az egyes 
növényeket könnyen meghatározhatjuk. Ezen önálló munkát tanítvá
nyainktól jogosan megkövetelhetjük. A növényhatározás tudomány és 
ügyesség. Tudomány azért, mert a növényboncztan összes elemeinek 
alapos ismerete, továbbá kritikus összehasonlító alkalmazása nélkül 
végre nem hajtható. Ügyesség pedig, mert a kézi nagyítóval való bánás
módot s a virágnak legapróbb alkatrészeire való ügyes szétbontását téte
lezi fel. A növényhatározás maradandó Ьесзй tudomány, mert képes a 
tanulókban a természet mély szeretetét felébreszteni azáltal, hogy fel
tárja a növények szétszedése alkalmával azok rejtett szépségeit, hogy 
alkalmat nyújt mélyebben betekinteniük azon csodálatos épületbe, melyet 
mi virágnak nevezünk s a tanuló maga győződik meg annak bámulatos 
pontos, czélszerű szerkezetéről. Egy növénynek sikeres meghatározása, 
a többieknek meghatározására serkenti s így lassanként a termé
szetet alakító egyedeket, vagyis a természetet saját tapasztalatá
ból tanulja megismerni. A tanuló a meghatározott növényeket gyűj
teménybe állítja össze, mint fáradságos munkájának nagybecsű ered
ményét. Tapasztalatból mondhatom, hogy gyűjteményének min
den egyes példánya barátjává lett, mindegyikről tud valami külö
nös szépet, érdekeset mondani s ha hozzáveszi azt a munkát 
s azt a testi fáradságot, a melylyel a növényeket meghatározta, 
egybegyüjtötte, úgy gyűjteményének erkölcsi hatása bizonyosan lesz 
akkora, mint egy jól elkészített latin vagy másféle dolgozaté. Elég csodá
latos dolog, hogy a növényhatározásról, a mely a tanulótól annyi önálló 
munkát követel, a revideált tananyag csak igen homályosan, határozat
lanul emlékezik meg. A tananyag felsorolásának végén csak e rövid meg
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jegyzés olvasható : növénygyűjtés ! Tisztán csak növényt gyűjtetni anél
kül, hogy a tanuló azokat meghatározza, felesleges, czélszertítlen munka 
volna. Mivel az ilyen gyűjteménynek nincs belső' értéke, valószínűbb, 
hogy a szűkszavú növénygyűjtés alatt, önként értetődik a növényhatá
rozás is.

A biológián felépült alaktan után, a növénytan utolsó szakasza 
annak koronája, a rendszertan következik, a régi növénytannak vessző- 
paripája, de egyszersmind mostoha gyermeke. Vesszőparipája, mert a 
növények külső alakjának, továbbá a rendek, családok jellegének bema- 
golásából állott. Mostoha gyermeke, mert a rendszertan tanítása érte
lem nélküli volt s nem alapult a tanulók önmunkásságán. De tartok 
tőle, hogy idő hiányában a rendszertan tanítása most sem lesz módsze
res, holott valósággal nemcsak a növénytan koronája, de pædagogiailag 
is véve az egész növénytani tanítás koronájának kellene lennie, az eset
ben, ha a tanuló önmunkásságára lehetne alapítani s nem szorítkozna a 
tankönyvben foglalt jellegzések s leírások betanulására. Magától érte
tődik. hogy a rendszertanban leírt egyes fajok alaktani tulajdonságai, 
biológiai tulajdonságaival kapcsolatban iratnak le. A revideált tanterv 
különben úgy a virágtalan, mint a virágos növények főbb csoportjainak 
ismertetését követeli, tekintettel a hazai fajokra.

Felesleges és czéltalan azonban a tanterv szövegének bekezdésé
ben kifejtett követelmény, mely így szól : a virágos növények tagjai 
nehány (5 ti) élő példa leírása alapján, kiváló tekintettel biológiai jelen
tőségükre. Felesleges azért, mert nincsen széles Magyarországon olyan
IV. osztályú gymnasista ki az I—II, osztályban tanult természetrajz 
után ne tudná, hogy miből áll egy virágos növénynek a tagoltsága. Czél
talan, mert a virágos növény tagjainak jelentőségét, biológiáját nem 
magyarázhatjuk meg a sejt, szövet, élettan előzetes tudása nélkül. Más 
szóval időrabló munkát végezünk 5—6 növény tagjainak leírásával s 
biológiai jelentőségük méltatásával. Az általános dolgok ismétlését, 
tanításunk bevezetéséül más ként, sokkal rövidebben hajthatjuk végre.

Ezen követelménynyel talán egy növénytani köpenyeget akartak 
az előzetesen tanított vegytanra dobni, vélvén, hogy ez által a vegytant 
jobban összeforrasztják a növénytannal. Miként kimutattam nincs a vegy
tannak e köpenyegre szüksége, mert nagyon természetes tagja a növény
tannak s mivel 5—6 növény tagoltságának leírása sok időt követel 
felesleges is, azért úgy vélem, hogy ezen, a régi növénytanra emlékez
tető utolsó függelék is bátran elhagyható.

Áttérek most a két alsó osztály tananyágának ismertetésére. Az 
általános követelmény a tárgyak szemlélése, vagyis megfigyelése s a fel
ismert törvényszerűségek bevezetése. Ez helyesen van így, mert az ifjú
ságot szemlélésre s az ettől elválaszthatatlan megfigyelésre oktatni csak
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ugyan a természetrajz alapfeladatai közzé tartozik. A két alsó osztály 
tananyaga nagyobb számú növények s állatok leirásával foglalkozik. 
A leírás a külső' alak okszerű szemlélésén, megfigyelésén alapul, tehát a 
jelzett feladat czéljait szolgálja. Magától értetődik, hogy az alaktani le
írást az egyes szervek biológiája teszi érdekessé s hasznossá. A két alsó 
osztály tananyaga tehát kitűnő alapúi szolgálhat a felsőbb ostályok 
természetrajzának. Pótolja, kiegészíti a felsőbb osztályok tananya
gának azon hiányát, a mely a csekély számú egyedek, fajok leírásá
ban nyilvánul. E hiány onnan származik, hogy a felsőbb osztályok ter
mészetrajza, inkább a természeti tünemények törvényeinek levezetésé
vel, nem pedig az egyes fajok leirásával foglalkozik.

Kénytelen vagyok azonban olyan természetű akadályokra mutatni, 
a melyek a két alsó osztály most említett segítő s alapul szolgáló felada
tát nagyon megnehezítik. Először is a tananyag felosztásának nagy 
hibájául rovom fel, hogy a négy évszakhoz alkalmazkodik. Első pilla
natra talán czélszerűnek mutatkozik, ha a természet tárgyainak leírását 
az évszakokhoz szabjuk. Oszszel tanítsuk a mit őszszel, télen azt, a mit 
télen látunk és így tovább. Eleinte azt a mit az ember lakásához közel 
találunk, aztán a távolabb esőket. Megengedem, hogy ez elméletileg 
helyes lehet, talán szépen indokolható is. De midőn arról van szó, hogy 
e tervet gyakorlatilag alkalmazzuk, olyan hibák merülnek fel, a melyek 
kétségessé teszik, a tananyag ilyen felosztásának czélszerűségét. Neveze
tesen az őszi tananyagnak a felét is alig végeztük el, már is a télire for
dult időjárás miatt friss növényt, avagy gyümölcsöt nem kaphatunk, ép- 
úgy tavaszszal nem juthatunk friss növényhez akkor, a mikor a tavaszi 
tananyagot kezdjük tanítani és így tovább.

Igaz, hogy a tananyag felosztása az első osztályban, az ősznek 
megfelelően, az esetleg elég könnyen beszerezhető közönségesebb gyü
mölcsformák taglalását kívánja, ámde bizonyosan az évszakok tisztele
tére a virág előzetes, vagy utólagos ismertetése nélkül. Már pedig a gyü
mölcs egyes alkatrészeit, vagy magának a gyümölcsnek keletkezését, a 
virág ismertetése nélkül észszerűen megmagyarázni teljes lehetetlen. 
Nélkülük pedig tanításunk igen hiányos. Mégis látszik az új tankönyve
ken, bogy íróiknak mekkora nehézséget okozott e körülmény. Mind
untalan kénytelenek a virág szerkezetére kitérni s mivel annak teljes 
szabatos magyarázatába nem bocsátkozhatnak, egész leírásuk homá
lyossá, nehézkessé válik. Pedig alapjában véve helyes dolog volna a taní
tást a gyümölcscsel kezdeni, de csak a virág ismertetésével kapcsolatosan 
tekintet nélkül arra, vájjon a friss virágot tényleg betudjuk-e mutatni, 
vagy se. Kisegítenek a szárított virágok, a képek, mindenek felett a szét
szedhető virágminták. A tanítást ingatag alapra nem szabad fektetnünk. 
Szabad menetét, fejlődését nem szabad lenyűgöznünk, legkevésbbé pedig



az időjárás szeszélyeitől s az évszakoktól függővé tennünk. De máskü
lönben sincs következetesen keresztül vive a tananyagnak évszakok 
szerinti felosztása. így p. о. a II. osztály tananyaga így szól : őszszel 
néhány őszszel virító növény, tavaszkor nehány feltűnőbb gyümölcs 
termő stb., a tél már nincs megemlítve.

A tananyag elejére helyezett állattan feldolgozásának ideje már 
épenséggel nincs megadva s míg az I. osztályban az állattan tanításának 
ideje'szabott, addig a II. osztály állattanjának tanítási ideje, úgy látszik 
a tanár tetszésére van bízva.

Egy második nagy, talán főhibája a két alsó osztály természet
rajzának, hogy a növény- és állattan tanítása, ugyancsak az évszakok 
miatt, minduntalan meg van szakasztva. Alig vezette be a tanár tanít
ványait öszszel a növénytanba s alig mélyedtek annak tanulásába, már is 
az egészen eltérő állattanhoz kell fordulniok, de ime beköszönt a télapó 
s annak tiszteletére frissen abba kell hagyni "az alig megkezdett állat
tant s a közönségesebb fenyők magyarázatát kell megkezdeni és így 
tovább. Tehát aránylag rövid idő alatt, az évszakok miatt kétszer szakít- 
tatik meg a tanítás rnenote. Magyarázatra nem szorul, hogy a tanítás 
ezen össze-visszasága jó eredményre vezetni nem fog. Milyen szép lett 
volna, az év kétharmadán a könnyű állattant, az utolsóban a nehezebb 
növénytant tanítani, avagy az első osztályban csak állattant, a második 
osztályban csak növénytant, tekintet nélkül az évszakokra. Képek, szá
rított növények, virághoszmetszetek, szétszedhető virágminták, kedvező 
körülmények közt friss növények, mindenek felett módszeresen vezetett 
kirándulások, teljesen felszabadítják a tanárt az évszakok nyűgétől.

Nem hagyhatom említés nélkül azon körülményt sem, hogy a két 
alsó osztály tananyagának megfogalmazása, igen pongyola, hiányos, he
lyenként semmit mondó frázisokkal ékeskedő vagy igen általános. így 
p. o. az I. o. tananyag felosztásának második kikezdése így szól : « A négy 
évszak, kivált a növényeken mutatkozó jelentőségekben feltüntetve» stb. 
Nem akarom e mondatot részletesebben bírálni csak meg akarom jegyezni 
hogy a természetrajznak kijelölt feladata, a természet tárgyainak szem
lélésen alapuló leírása nem pedig a négy évszak feltüntetése. Neveli e 
mondat zavarosságát azon körülmény, hogy a reá következő mondat 
így kezdődik: «Az ősz» stb. mintha csakugyan az évszakok leírását kö
vetelné a tanterv. Pedig e nem magyaros mondat valószínűleg egy elő
zetes, általános ismertetést kíván a növények életéről a különböző év
szakokban.

Kellemetlenül hat továbbá, kivált a II. osztály tananyagának 
pongyola, minden rendszer nélküli megfogalmazása így p. o. az emlősök
nél egy-két rend neve van oda vetve, p. o. majmok, tengeri emlősök ; már 
a madarak nem a rendek szerint, hanem tarka-barkán, össze-vissza van-
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nak felemlítve, így ni : az ember lakása közelében, mezőn, erdőn, vizen 
tartózkodó madarak életmódjuk szerint. Ezen utolsó frázis a zavarosságot 
csak növeli. És így tovább, hol az osztály neve van felemlítve, hol a rend 
neve, avagy egyik se s csak a közéletben használt nevek említtetnek oda- 
vetőleg p. o. teknősbéka, krokodil, gyík, kigyó. Sőt van ezen enumeratió- 
nak egy tréfás alakja is, a vizi béka ! Magam is kiváncsi volnék megtudni, 
hogy melyik legyen a sok közül a valódi vizi béka ! De a tananyag fel
osztása hiányos is, p. o. eltekintve a gyermekvilág egy nevezetes, fel se 
említett állatjától, az elefánttól, hibának tartom, hogy a sok külföldi állat 
között, miért nem foglal helyet a koráll meg a szivacs ? Az egyik a föld
rajzban játszik jelentékeny szerepet, a másik pedig a deák életében !

Szóval a tananyag részletezését tisztán, világosan kellett volna 
megszerkeszteni.

Ha már most végig tekintünk a revideált tananyag nyújtotta elő
nyökön, ki kell emelnünk, hogy a tanítás :

1. szemléltetésen alapul, 2. szakított a régi iskola tisztán száraz 
morfológiai irányával, e helyett az élettani tünemények magyarázata 
lett az irányadó.

Ezen két előny a természetrajz további fejlődését biztosítja s meg
erősíti a felmerült nem csekély nehézségek leküzdésében, a melyek szin
tén összefoglalva a következők :

1. A kifejtett okoknál fogva hiba, hogy az I—II. osztályban a 
tanítás kiinduló pontját az évszakok képezik s a tanítást kizárólag a 
gyümölcscsel kezdik.

2. A tanítás egységes menete az évszakok miatt nagyon gyakran 
meg van szakítva.

3. A IV. osztály növénytanának tanítása a fizikai előismeretek 
hiánya miatt felette meg van nehezítve.

4. Tartani lehet attól, hogy a nélkülözhetetlen vegytani előisme
retek tanítása sok időbe fog kerülni.

5. Ugyanezért a fizikával, vegytannal kapcsolatos növénytan korai 
s nehéz a IV. osztály számára.

Rámutatva azon akadályokra s nehézségekre, a melyek a revideált 
természetrajz sikeres tanítását megnehezítik másrészt kiemelve . amaz 
előnyöket, a melyeket az új tanterv nyújt, meg kell végül emlékeznem 
egy nehány szóval a természetrajznak nevelő értékéről is.

Miként fentebb kiemeltem, a természetrajz évtizedeken keresztül 
egy elhibázott tanítási módszernek lett áldozata, a mely teljesen meg
akadályozta egységes fejlődését. E tényt legjobban bizonyítja azon 
körülmény, hogy míg a természetrajz tanítása az iskolában felvirágzani 
nem tudott, különösebb hasznát venni nem tudták, addig az iskola 
falain kívül széles e nagy világon, hatalmas fejlődésnek, virágzásnak



indult. Ápolására mindenütt egyletek keletkeztek, így p. o. hazánkban 
a természettudományi társaság 8000 tagot számlál ! Az egyletek folyó
iratokban s egyéb kiadványokban terjesztik a leíró természetrajz újabb 
vívmányait. Ugyanezt tették s teszik a képes folyóiratok is. A mit a le
író természetrajztól az iskolában megtagadott a szükkeblűség, ugyan
azt megadta kamatos-kamatostul a nagy világ, mely hamar felismerte 
az iskolákból kitagadott természetrajznak nevelő hatását, értékét, külö
nösen pedig azt, hogy mai nap minden művelt embertől -megkövetel
hetni, hogy tájékozva legyen a természetrajzban, általában szólva a ter
mészettudományokban. Ezek emelkedése, fejlődése eszközli az ipar és 
művészet, kereskedelem és közlekedés oly gyors, csodaszerü fejlődését. 
A revideált tanterv érdeme, hogy megadta a lehetőséget a természet
rajznak az iskolában való tovább fejlődésre. Nem sok bizonyításra van 
szükségem, hogy a természetrajz belső becsét kimutassam.

Tény, hogy a természetrajz, mivel a természettel s nem az ember 
lelki állapotával foglalkozik, nem lehet jellemképző tantárgy de ettől el
tekintve, kellő módszeres kezeléssel ép oly nevelő értékű, mint az év
századokon keresztül egyedül uralkodó classics pkilologia. A természet
rajz bármely ága mint kifejtettem, pontos óvatos fogalomalkotásra és 
ítéletre szigorú következtetésre szoktat, tanít, csak úgy mint a classica 
philologia. A természetrajz a természetet ismerteti, azt a természetet, 
melyben a legnagyobb rend, legnagyobb törvényszerűség uralkodik, ha 
tehát ezt a rendet, ezt a törvényszerűséget ismerteti, világos, hogy a 
legtisztább gondolkodásmódra serkenti az ifjút. Hogy a memóriának 
mennyi munkát juttat a természetrajz, az köztudomású dolog, tehát az 
az emlékező tehetséget ép úgy élesíti, vagy ha úgy tetszik ép úgy meg
terheli mint a classica philologia. Daczára annak, hogy nem jellemképző 
tantárgy, feltétlenül bizonyos, hogy a természet ismerete, mély nyomo
kat vág úgy az ifjú mint a felnőt ember lelki életébe. A melyik tanuló 
a természetben megleli a szépet, a felségest soha attól nem fog elfor
dulni, soha rossz útra tévedni nem fog, már csak azért sem, mert ked
vet kap a természet buvárlására. Ezen foglalkozás annyi lelkigyönyörű
séget okoz, hogy nem egyszer jobban megvédi az ifjú lelki életének tisz
taságát, mint akárhány ú. n. erkölcsnemesítő olvasmány. Közvetve tehát 
segítségére válik a jellemképző tantárgyaknak. A természetrajznak a 
jellemképzésre gyakorolt ezen csekély befolyását, teljesen pótolja azon 
kiváló tulajdonsága, hogy az ifjú megfigyelő s leíró képességét rendkívül 
öregbíti, e körülmény pedig ítélő tehetségére s önálló gondolkodására 
hat nagy mértékben nevelőleg. A középiskolának egyenest szüksége van 
arra, hogy a természetrajz fellendüljön, mert a humánus tárgyak egy
hangúsága elkoptatja kimeríti az ifjúság lelkierőit. Négy különféle nyelv
nek a grammatikáját, merev kivételekkel megspékelt szabályait nyolcz
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esztendőn keresztül óráról-órára tanulva világos dolog, hogy unalmas- 
ságuknál fogva okvetlenül túlterhelik az ifjút. Már ezért sem tartom a 
humánus tárgyakat absolut belsőbeesűeknek s nevelő értékűeknek, 
mint azt hirdetni szeretik. Igaz, hogy a felsőbb osztályokban e négy 
nyelv irodalma változatosságot mutat, de ezen irodalom is elvégre túl- 
tengésbe esik, mert tárgya örökösen az emberrel s annak különféle lelki 
állapotaival foglalkozik, örökösen az irálynak s a költészetnek ugyan
azon formáit ismertetik. Okvetlenül lényeges dolog az ember lelki éle
tét ösmertetni, de nem szabad a fenséges természetről sem megfeled
keznünk, mert ennek ismerete nélkül a tanuló olyanná válik, mint a 
tormába esett féreg, környezetéből mit sem fog ösmerni, csak egy ábrán
dos, hazug álomképekkel megterhelt ködfátyolkép fogja lelkületét lefog
lalni. Már pedig a ki mindig czukrot eszik, annak megromlik a foga, 
megsavanyodik a gyomra. E két körülmény pedig nem szült egészséges 
állapotot sohasem.

Szükséges tehát, hogy a természetrajz a középiskolában minden 
irányban fellendüljön, hatása olyan legyen, mint a friss üdítő szélé, a 
mely az állott levegőt fölujítja. E munkára a természetrajz teljes mér
tékben képes is, mert sajátságos szépségeinél fogva gyönyörködtet s lelki 
életünkbe mély nyomokat képes vésni. De nagy szükségünk van a ter
mészetrajzra hasznosági szempontból is. A legtöbb életpályának alapul 
szolgál. Akár az egyetemre, akár a különféle akadémiákra kerül az ifjú, 
természetrajzi előismeretekre, specialiter természetrajzi műveltségre 
okvetlenül szüksége van. E körülményt különben részletesebben kifej
tettem a Magyar Pæd. VII. é. f. első számában.

Nagy feladat vár tehát a jövendőben a természetrajz tanáraira, 
meg kell valósítaniok a természetrajz nevelő hatását. A munka igen 
nehéz lesz, sok akadálylyal kell majd megküzdeniök, de eljön majd annak 
is az ideje, hogy a természetrajz tananyaga helyesebben lesz felosztva, 
jobban meg lesz rostálva. Addig is egyesült erővel, egy jobb jövőben 
vetett bizalommal fogjunk a munkához s üdvözöljük az új tantervet, 
mint olyat, a mely a természetrajzt tespedő helyzetéből felszabadította 
s az iskolában is természetes jogaiba helyezte.

Schober E mil.



FRANCZIA TANÁRJELÖLTJEINK FIGYELMÉBE. <;or,

FRANCZIA TANARIELÖLTJKINK FIGYELMÉBE.

E czím alatt közölte a «Magyar Pædagogia» f. é. 3-ik számában 
Kont Ignácz úr, Párisban élő hazánkfia a párisi egyetemnek azt az új 
vizsgálati szabályzatát, melyet oly külföldiek számára létesítettek, kik a 
párisi egyetem bölcsészeti kara : a faculté des lettres előtt be akarnak 
számolni franczia nyelvi tanulmányaikról. Ez nagyon üdvös intézmény, 
nemcsak azért, hogy a Párisban franczia nyelvi tanulmányok czéljából 
tartózkodó idegen alkalmat nyer arra, hogy franczia születésű, competens 
tanférfiakból álló bizottság ítéletét provokálhatja a maga franczia tudásá
nak a megítélésére, hanem ez egyúttal üdvös intézmény abból a szem
pontból is, melyre Kont nem terjeszkedett ki, hogy ezen vizsgálat sikeres 
kiállásának kikötése igen alkalmas eszköznek kínálkozik az idegen kor
mányok számára, melylyel a franczia nyelvi tanulmányok czéljából 
általuk kiküldött ösztöndíjasokat ellenőrizhetik.

Ez intézményt azonban nemcsak a párisi egyetem létesítette, 
hanem vidéki egyetemek is. A vizsgálat követelményei nem mindenütt 
ugyanazok : ezeket minden egyetem önállóan állapítja meg. így pl. a 
grenoble i egyetemen ezen vizsgálat szabályzata a következő :

I. A ki a Certificat d'études françaises-ért való vizsgálatra jelent
kezik, annak az egyetem bölcsészeti facultásán be kell iratkozva lennie.*

II. A vizsgálat két részből áll : Írásbeliből és szóbeliből.
Az írásbeli vizsgálat tárgyai: 1. egy angol, német, olasz vagy 

spanyol szöveg fordítása francziára ; 2. egy tétel kidolgozása franczia 
nyelven.

A szóbeli vizsgálat követelményei : 1. franczia szöveg felolvasása a 
jó olvasás és helyes kiejtés szempontjából; 2. egy franczia olvasmánynak 
nyelvtani és irodalmi szempontból való magyarázása ; 3 . társalgási gya
korlat.

III. Az Írásbeli dolgozatok elkészítésére 3-— 3 óra engedtetik, a 
szóbeli vizsgálat átlag 15 perczig tart minden egyes tantárgyból. — 
A szóbeli vizsgálat nyilvános.

IV. Az Írásbeli dolgozatok minden könyv és jegyzet segítsége 
nélkül készítendők el.

V. Az osztályzat jelölésére a számjegyek 0—20-ig szolgálnak.

* A beiratási dij 30 frank, melynek fejében a beiratkozottnak jogá
ban áll az egész tanév folyamán hallgatni az idegenek számára berende
zett specialis cursusokat, de ezenkívül hallgathatja az egyetemen hirdetett 
összes egyéb előadásokat is, továbbá igénybe veheti a dúsan felszerelt 
egyetemi könyvtárt, melyből haza is kap könyvet.
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VI. A vizsgáló bizottság legalább három tagból áll.
VII. A bizonyítványt a vizsgáló bizottság tagjai s a dékán Írják 

alá. A jelölt kérésére a dékán kiállítja számára a részletes osztályzatokat 
tartalmazó értesítőt is.

VIII. Evenkint négyszer vannak ily vizsgálatok : januárban, már- 
cziusban, julius és november első felében.

IX. A vizsgálati díj : 20 frank.
*

Az I. ponthoz fűzött jegyzetben említettem az idegenek számára 
szolgáló specialis cursusokat. A grenoble-i egyetem ugyanis egy lépéssel 
tovább ment, mint a párisi s ilyen cursusokat is rendezett be. A folyó 
tanévben a következőket tartják Grenoble-ban :

Chabert tanár : Franczia syntaxis. Gyakorlatok.
Colardeau tanár : A modern franczia nyelv phonetikája.
Hauvetle tanár : Olaszról való fordítás francziára. Gyakorlati

franczia nyelvi cursus.
Besson tanár : Franczia szókincs tanulmányozása. Németről

való fordítás francziára.
Morillot tanár : Olvasmány-fejtegetés.
E cursusok igen hasznosak az oly idegennek, ki a franczia nyelv 

gyakorlati tudásában annyira még nem jártas, hogy a franczia anya
nyelvű hallgatóságnak szánt egyetemi előadásokat haszonnal tudná hall
gatni. Pedig ilyen tanárjelöltjeink legnagyobb része. Hisz első sorban 
azért mennek tanárjelöltjeink franczia területre, hogy a franczia nyelv 
szóbeli használatában gyakorolják magukat. Ez utóbbi tekintetben 
Grenoble még egyéb előnyöket is nyújt. Párisban az egyetemi hall
gatók ezrei s ezrei közé az idegen országbeli hallgató észrevétlenül el
vegyül s idegenül érzi magát. A párisi diák alapjában véve nehezen 
barátkozik az idegennel. Nem csak azért, mert a franczia nem oly 
ismerkedő, a hogy a külföldön sokan képzelik, hanem már csak azért is, 
mert nem élvezet a franczia diákra nézve társalogni az oly idegennel, a 
ki többé-kevésbé töri a francziát, a ki őt nehezen érti meg, némelyike 
pláne még megértetni is alig tudja magát. Pedig diáknak legjobb társa
ság a diák : a hasonló kor, a közös tanulmányok s az ezekből származó 
gondolatközösség kifogyhatatlan forrásaivá lehetnek kitűnő gyakorlatúi 
szolgálható élénk társalgás állandó táplálására.

A mi Párisban nehezen megy, t. i. az ismerkedés idegen és ben- 
szülött diák közt, az Grenoble-ban igenis megtörténik. Magam tapasz
taltam, hogy a grenoble-i diákok szívesen érintkeznek az idegen tanu
lókkal. Nem bánják, hanem türelemmel hallgatják, a hogy az idegen 
cíwe/iirozza a franczia nyelvet. Az idegent beveszik az egyetemi hall
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gatók olvasókörébe ; ennek révén mindenféle kedvezményes jegyhez jut, 
egyebek közt a grenoble-i színházba olcsóbb áron járhat, a Grenoble 
közelében levő Uriage fürdőhelyen meg ép úgy mint a franczia diák, az 
idegen egyetemi hallgató is ingyen járhat el a casinóba és színházba.

Hogy Grenoble ban ez így van : annak több oka van. Először az, 
hogy Grenoble-han aránylag véve számos külföldi egyetemi hallgató 
van : az elmúlt tanévben 60 volt. Magában véve nem nagy szám. De 
nagyobbnak tűnik fel, ha tekintetbe veszszük, hogy a grenoble-i egye
temen összesen csak egynéhány száz egyetemi hallgató volt s így a kül
földiek tekintélyes százalékát képezték az egyetemi hallgatóságnak s 
ennek folytán már nem tűnnek úgy el, mint Párisban. A hallgatóság 
csekély száma folytán a tanárok is észreveszik az idegent s figyelemmel 
kisérik. Magam voltam tanúja annak, hogy egy egyetemi tanár a velem 
a grenoble-i egyetem folyosóján sétáló bulgár diák felé jött és gratulált 
neki, hogy a megelőző napon sikeresen letette az első jogi alapvizs
gálatot.

Továbbá Grenoble vidéki város létére korlátolt idegenforgalom
mal bír: ilyen helyen különben is numerái az idegen. Különösen ha 
arra gondolunk, hogy Grenoble-ban nagyon isismerik az idegenforgalom 
jelentőségét és nemzetgazdasági fontosságát és mindenféle eszközzel él
nek, hogy a város idegenforgalmát fokozzák. Igaz, hogy a város fekvése 
az Alpesek közepette már magában véve vonzóerőt gyakorol a természet 
szépsége iránt érdeklődőkre.

így idegen tanulók odavonzására megalakult néhány évvel azelőtt 
a Comité de patronage des étudiants étrangers nevű egyesület. S az 
egyesület szerencsésen választotta meg elnökét Marcel Ileymund, az 
ismert műtörténész személyében, ki párját ritkító buzgalommal és pél
dául szolgálható localpatriotizmussal szolgálja a vezetése alatt álló 
egyesület ügyét. Keymond úr a hozzá kérdéssel forduló külföldieknek 
rögtön és kimerítő felvilágosítást ad ; Grenoble-ban való megérkezésük
kor vagy maga személyesen várja őket a pályaudvaron vagy legalább 
intézkedik, hogy a Comitéból más valaki legyen ott ; ugyanő gondos
kodik arról, hogy az érkezett a maga igényeinek megfelelő lakást, stbbit 
találjon.

Ugyanez a Comité tartja fenn évenkint az egyetemen a julius 1-től 
október végéig tartó szüneti cursust, melyet a «Tanáregyesületi Köz
löny» tavalyelőtti évfolyamában ismertettem.

A «Comité de patronage des étudiants étrangers» nevű egyesület 
ily ügyes vezetés mellett nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a Grenoble-ba 
érkező külföldi tanárjelölt vagy más tanférfiú csakhamar otthonosan 
érezi magát s a mi a fő, megfelelő társaságra tesz szert.

Azok a tanárjelöltjeink, kik gyakorlati kiképzésük czéljából men-
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nek Francziaországba, helyesen cselekesznek tehát, ha előbb olyan 
vidéki városban tartózkodnak, minőnek Grenoble-t találtam és csak 
azután mennek Parisba, mikor már túl vannak a kezdet nehézségein : 
mikor már megértik a bennszülött francziák beszédét és maguk is a tár
salgásban már gyakoroltak.

(Pécs.) K álmán M ik sa .

IRODALOM.

L’e n se ig n e m e n t  e n  H o n g r ie . Budapest, Imprimerie Victor Ног- 
nyánszky. 1900.

Magyarország a mostani párisi világkiállításon jelent meg legelő
ször mint önálló állam. Az eddigi világkiállításokon még az 1889-ben 
Páriában rendezett világkiállításon is — hazánk mint Ausztriának füg
geléke tűnt fel. A képviselőház, a kormány initiativájára, a legnagyobb 
készséggel szavazta meg ama nagy összegeket, melyeket az önálló épületek 
és kiállítások követeltek. A siker nem is maradt el. Magyarország nem 
csak fényes múltját mutatta azon be, hanem bebizonyította, hogy az 
ipari és technikai tevékenység számos terén elérte, sőt egyes dolgokban 
túlszárnyalta a legelőrehaladottabb nemzeteket is. Hogy ezt a nagy 
eredményt elértük, tálán első sorban a közoktatás terén elért sikereknek 
tulajdonítható. Helyes és jó gondolat volt tehát vallás- és közoktatásügyi 
miniszterünktől a «L’enseignement en Hongrie» czímű műnek kiadása, 
melyet a magyar közoktatásügyi kiállítást látogatóknak ingyen osztogat
tak és e művel az ügy iránt érdeklődők figyelmét előrehaladt közoktatás- 
ügyünkre és kulturális intézményeinkre irányították.

A vaskos, 546 lapot tartalmazó mű Magyarország egész kultúrájá
nak érdekes múltját és magas niveaun álló jelenét tárja fel.

Könyvünk mindenek előtt közoktatásügyünk administratiójának 
beható történetét tárgyalja; kimutatja, mikép alakult 1715-ben a köz- 
oktatásügy ellenőrzése és felügyelete, midőn ezt a királyi kanczelláriára 
ruházták át. Mária Terézia a közoktatásügyet teljesen a helyhatósági 
tanács kezébe tette le, mely csak 1848-ban szűnt meg, midőn annak 
helyébe a magyar parlamentaris és felelős minisztérium lépett. Az 
1848-iki szabadságharcz szerencsétlen kimenetele után ismét a helyható
ság intézte Magyarország közoktatásának fontos ügyét, míg 1867-ben az 
alkotmány visszaállításával ismét b. Eötvös vette át a vallás- és közokta
tásügyi tárczát, melyet utána Pauler Tivadar (1871 —1872), Trefort Ágost 
(1872—1888), gr. Csáky Albin (1888—1894), b. Eötvös Loránd (1894—- 
1895) vezettek, míg azóta dr. Wlassics Gyula áll e minisztérium élén.
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Könyvünk ezután a vallás- és közoktatásügyi minisztérium szer
vezetét ismerteti. Kimutatja szakosztályainak számát, ismerteti ezek 
teendőit, egy szóval e minisztérium teljes administratiójával ismerkedünk 
meg. Maga az administratio évenként 777,108 koronába kerül.

Ezek után a közoktatásügyi tanács szervezetének bemutatásával 
foglalkozik. A tanácsot 1871-ben állították fel és 1896 október havában 
kapta meg jelenlegi organisatióját. Ezen újonan szervezett tanács leg
kiválóbb alkotása a középiskolai tanterv revisiója, mely tndvalevőleg az 
1899/1900. tanévtől kezdve lépett életbe.

A könyv harmadik fejezete a kisdedóvódákról szól, melyeket 
nálunk Brunswick Terézia grófnő kezdeményezett, e nemes szivű és 
nagyműveltségű hölgy, ki Pestalozzinál és Angolországban tett látoga
tásai után Magyarországba visszatérve, ama szándékkal foglalkozott, 
hogy a gyermekek megvédésére czélzó intézményt nálunk is meg fogja 
honosítani. Brunswick grófnő meg is valósította ez irányban táplált esz
méit, mert 1828-ban már fölállíthatta az első gyermekóvódát, melyet 
« Angyalkert » -nek nevezett el. A Budán fölállított gyermekkertet nem
sokára a Pozsonyban és más vidéki városokban fölállítottak követték.

Az ügy, melyet már nem annyira humanitáriusnak, mint inkább 
nemzetinek tekintettek, mind több és több pártfogóra talált és már 
1846-ban oly egyesülettel találkozunk, mely a gyermekóvódák fölállítását 
propagálta. Az egyesület élén Festetich Leó gróf állott. Az egyesület 
administratiójában hazánk legkiválóbb férfiai vettek részt; többi közt 
Kossuth Lajos is. 1848-ban már 89 ily óvodával találkozunk, de a szabad- 
ságharcz lezajlása után az óvódák száma mindinkább apad. Tiz év után 
csak 52 van, mert az absolut kormány mindenféle akadályokat gördített 
fölállításuk elé. Csak 1861-ben kezd ismét a közönség figyelme a kis
dedóvódák felé irányulni. 1864-ben maga Deák Ferencz iratkozott be a 
kisdedóvók fölállítására alakult egyesület tagjai közé, de csak 1865-ben 
karolták fel hathatósan mindenfelé az egyesület ügyét. Főleg nagy len
dületet adott nekik ama körülmény, hogy a király és királyné nagyobb 
pénzösszeget küldött az egyesület czéljaira. Az 1869-ben alakult Froebel- 
egyesület a kisdedóvó-ügynek egész új irányt ad, melyet különösen
P. Szathmáry Károly karolt fel tollal és tettel, mint publiczista és mint 
országgyűlési képviselő. 1875-ben már 215 ilynemű intézet van, melyeket 
18,624 gyermek látogat. Fen tartásukra 384,264 koronát szánnak, mely
hez az állam 50,000 koronával járul. 1890-ben az óvódák száma 703-ra 
emelkedik, melyeket 63,000 gyermek látogat. Költségük évenként 
916,282 koronára rúg, melyhez az állam 113,326 koronával járul. Ez 
időben látta Csáky Albin gróf az időt elérkezettnek, hogy az egész 
kisdedóvás ügyét törvénynyel szabályozza ; az erre vonatkozó törvény- 
javaslatot az országgyűlés egyhangúlag elfogadta.

♦»09
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Az erről szóló 1891 : XY. törvényczikk részletes intézkedéseivel, 
az óvódák czéljával, a kisdedek foglalkozásának tervezetével, a kisded
óvók kiképeztetésével és az óvódák administratiójával foglalkozik a 
könyv Y. és YI. fejezete.

Az 1897/8. évben az összes óvódák költségei 2.232,536 koronára 
emelkedtek, ebből az állam pénztárából 792,898, a megyék a pénztárából 
989,086 koronát fedeztek, míg a többi a felekezetekre esik.

A könyv több mint 100 lapot a hazai elemi népiskolák fejlődésé
nek és jelenlegi állapotának eesetelésére szentel. A mi a népiskolák tör
téneti fejlődését illeti, művünk kimutatja, hogy hazánkban már Szent 
István korában voltak elemi iskolák, melyek tárgyai a vallástan és az 
olvasás voltak. E korban szent Gerardus püspök volt az, ki az elemi 
iskolák vezetésére Walter mestert, az első magyar népiskolai tanítót — 
kiről történelmünk említést tesz - nyerte meg. Walter mester 20 tanulót 
tanított az olvasásra, nyelvtanra és zenére. És miután később a tanulók 
száma rendkivül szaporodott, Gerardus Székesfehérvárról az akkori 
királyok székkelyéről — papokat hivott, kikre az elemi tantárgyak taní
tását bízta. Még a XIII. században is az elemi iskolák tanítói papok 
voltak. Nagy Lajos, lósigmond és Mátyás király idejében már sok nép
iskola volt, melyeket részben a főpapok, részben szerzetesek tartanak 
fenn. A XV. század végén már körülbelül 4400 magyar népiskola van.

A XVI. századtól kezdve már nem csak római katholikus, de pro
testáns elemi iskolákra is bukkanunk.

A magyar népiskolák Mária Terézia uralkodása alatt mentek át a 
legnagyobb reformokon ; ezeket a «Batio Educationis» név alatt ismere
tes rendelet tartalmazza. A könyv behatóan ismerteti a «Batio» rendel
kezéseit.

A Mária Terézia által tervezett új iskolai szervezet azonban nem 
hajtatott végre, csakis a királyi városokban, az államkincstár jószágain, 
valamint a római kath. egyházak által föntartott iskolákban alkalmazta
tott, míg a nem kathohki..,ok, főkép a protestánsok, nem fogadták el.

II. Józsefnek, ki az iskolai ügyekben anyja nyomdokain haladt, 
főleg két rendeletét kell kiemelnünk : az első a 6—12 éves gyermekek
nek kötelező iskoláztatására vonatkozik, a második a német nyelvnek, 
mint a népiskolákban való tanítási nyelvnek dekretálása volt. De már 
II. Lipót idejében az 1790—91. országgyűlés a protestánsoknak szabad 
rendelkezési jogát, mind az egyházi, mind az iskolai ügyekben vissza
adta. Ugyanezen országgyűlés a magyar nyelvnek a népiskolákban való 
kötelező tanítását elrendelte, valamint bizottságot küldött ki a népiskolai 
tanításra vonatkozó törvényjavaslat kidolgozására.

A népiskolák fejlődésére még nagy fontosságú az I. Ferencz ural
kodása alatt (18061 kiadott második «Batio Educationis», mely főleg a
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katholikus iskolai ügyek rendezésével foglalkozik, és az 1845-ben V. Fer- 
dinánd alatt kiadott « Bystema scolarum » név alatt ismeretes rendelet, 
mely igaz, hogy az 1806-ban kiadott rendelet nyomán halad, de már 
többféle módosítást tartalmaz. Első sorban különbséget tesz az alsó és 
felső népiskolák között. E rendelet nemcsak a 6—13 éves tanulókat 
kötelezi az iskolába járásra, de a városokat, nagy urakat és nagy föld- 
birtokosokat népiskolák fölállítására is szorítja. A néptanítók helyzetét 
is szabályozza, nevezetesen : megállapítja 30 évi szolgálat után való tel
jes nyugdíjigényöket.

1848- ban b. Eötvös volt az, ki modern és nemzeti alapon nyugvó 
népiskolák fölállítására vonatkozó törvényjavaslat kidolgozására vállal
kozott, de a törvényhozás, a beállott zavaros események miatt, már nem 
tárgyalhatta e javaslatot.

1849— 1860-ig Magyarország közoktatásügyét Bécsből intézték. 
Thun Leó gróf volt az, ki az iskolákra vonatkozó új szervezetet adott 
ki. Az iskolák a papok befolyása alatt állottak és azokat a germanizálás 
eszközeiül igyekeztek fölhasználni. Népiskoláink állapota 1861—1867-ig 
a rendszertelenség és zavar szomorú képét nyújtja, melyet csak az 
1868-iki, a népiskolai szervezetre vonatkozó XXXVIII. törvényczikk 
szüntet meg.

A népiskolák fejlődésére még fontos volt az 1879 : XVIII. tcz., 
mely a magyar nyelv kötelező tanítását mondja ki, és az 1893 : XXYI. 
törvényczikk, mely a népiskolai tam'tók fizetését rendezi.

E törvényczikk részletes ismertetése következik már most köny
vünkben, az alsó és felső népiskolák jelenlegi szervezetének ismertetése, 
valamint a népiskolai tanítók és tanítónők kiképeztetésére vonatkozó 
intézetek bemutatása.

A jelentés áttér ezek után a felsőbb leányiskolák ismertetésére, 
melynek végén statisztikai táblázatokat találunk, melyből néhány adat 
idézése nem lesz érdektelen. Az 1897/98. tanév végén 25 felsőbb leány
iskola volt hazánkban, ú. m. : 14 nyilvános.,;2 községi, 5 r. kath., 3 ev. 
ref. és 1 magán. Ezek közül 21 elsőrendű, 4 másodrendű. A nyilvános 
felsőbb leányiskolák közül 8 bennlakással van egybekötve. Az állami 
14 felsőbb leányiskolában 218-an (71 férfi, 147 nő) tanítottak. A növen
dékek száma 2776. Emez intézetek fen tartási költsége 828,000 koronára 
rúg, melyhez az állam 501,444 koronával járul.

A kereskedelmi iskolákkal foglalkozik könyvünk IV. része.
A legelső kereskedelmi iskolát nálunk 1830-ban állították fel 

Budapesten. Bibanco Emil, sziléziai tanító, a « Pesti Kereskedelmi Testü
let» támogatásával alapította azt. Kezdetben vasárnapi iskola volt, 
később alapítója kereskedelmi iskolává alakította át. Eme vállalatnak 
nagy sikere volt. A kezdetben beirt 12 tanuló száma három év alatt meg-
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tizszereződött. A fővárosban fölállított kereskedelmi iskola mintájára 
nemsokára Kolozsvár (1839), Brassó (1841), Nagy-Kanizsa (1843), Kés
márk (1845), Sopron és Arad (1848) állítottak ilynemű iskolákat. 
1857-ben a «Pesti Kereskedelmi Testület» és a «Nagykereskedők Egye
sülete» alapították a pesti kereskedelmi akadémiát, mely három év
folyamból állott, s élére Hampel Antalt állították.

A kereskedelmi iskolák fejlődésének vázlatánál ne hagyjuk említés 
nélkül, hogy 1857-ben a politechnikumon is egyes kereskedelmi szak
tárgyakat, minők : a kereskedelmi és a váltójog, a politikai és keres
kedelmi számtan, az árúisme, a német kereskedelmi levelezés, előadták. 
Emez előadások, melyeket főleg a reáliskolákat végzett tanulók hall
gattak, a műiparra és a kereskedelmi pályára lépő ifjaknak a kellő ki- 
képeztetést nyújtották. Nevezetes intézkedés volt az, hogy a kereskedelmi 
iskolák felügyelete Trefort Ágost minisztersége alatt 1872-ben a föld- 
mívelés-, ipar- és kereskedelmi minisztériumból a közoktatásügyi minisz
tériumba tétetett át. A különböző fokozatú kereskedelmi iskoláknak 
könyvünkben részletesen felsorolt tan terveit mellőzhetjük. A statistikai 
adatok közül álljon itt a következő :

Felsőbb kereskedelmi iskola az 1897/8. tanévben 37 volt: 15 állami, 
fi államilag subventionalt községi, 5 városi, 2 hitközség által fentartott, 
4 egyesületi és 5 magán. A növendékek száma 5367-re rúgott, mely 
szám a tanév végén 5011 -re apadt. Az érettségi vizsgálatra 1595 tanuló- 
jelentkezett, kik közül 1039 sikerrel le is tette e vizsgálatot. Anyanyelv 
szerint 5011 tanuló közül 3888 magyar, 832 német, 81 tót, 04 román, 
67 szerb, 31 horvát, 2 ruthén és 46 más nemzetiséghez tartozott. Val
lásra nézve: 2450 izraelita, 1704 katholikus, 307 református, 300 ág. 
ev. ref., 200 görög nem egyesült, 46 görög kath., 4 unitárius. A tanárok 
száma ez intézetekben 403 volt. A felsőbb kereskedelmi iskolák föntar- 
tása 1.102,860 koronába került. Miután a jelentés az érettségi vizsgálatot 
tett ifjak számára Budapesten fölállított kereskedelmi akadémiának és a 
keleti kereskedelmi tanfolyamnak néhány lapot szentel, a kereskedelmi 
tanoncziskolák ismertetésére tér át, s azután a női kereskedelmi iskolák 
vázolásával foglalkozik. Az erre vonatkozó ismertetésből megtudjuk, 
hogy az 1897/98. tanévben 19 ilyen tanfolyamot szerveztek (5 Buda
pesten), melyeket 812 hallgató látogatott, luk közül 749 tette le sikeresen 
az előirt vizsgálatot.

Könyvünk egyik legérdekesebb része következik már most, mely a 
középiskolákkal foglalkozik. Magyarország középiskolái a középkorban 
semmit sem különböztek a nyugati államokban létesített ilynemű iskolák
tól. Emez iskolák egyike a trivium volt. Elnevezését a három tantárgytól 
(nyelvtan, rhetorika és dialektika) kapta, melyet itt tanítottak. Tehát ki 
e korban beszélni, Írni és latin nyelven dissertálni tudott, azt művelt
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•embernek tartották. Az iskolák egy másik neme a quadrivium volt, itt 
már arithmetikát, geometriát, zenét és astronomiát tanítottak. E két 
intézet a középiskolák és egyetem csiráit rejtették magokban. A leg- 
hiresebb ilynemű intézetek a Pozsonyban és Budán fölállítottak voltak. 
A pozsonyi és a budai intézeteken kivül voltak ez időben Magyarországon 
püspöki iskolák (pl. Veszprémben), káptalaniak (Székesfehérváron és 
Győrött) és szerzetesiek (mint Pannonhalmán). Ez utóbbiak majdnem 
mindannyian a benczések és a franczia eredetű cysztercziták vezetése 
alatt állottak. Mindemez iskolákban a szabad művészeteket is tanították. 
Voltak ezeken kivül olyan iskolák is, melyek kizárólag a latin gramma
tika tanításával foglalkoztak, voltak ismét más intézetek, melyek a 
trivium vagy quadrivium egyes tantárgyait karolták fel. Az egyház volt 
megbízva az iskolák felügyeletével, a tanárok pedig kizárólag szerzetesek 
vagy papok voltak. Az Árpádok és az Anjou-család alatt ez volt Magyar- 
ország középiskoláinak állapota.

Mátyás király idejében Magyarország tudományos niveauja emel
kedik, a budai és pozsonyi intézetek, valamint a «Dunai Tudományos 
Társulat» alapítása ezen király nevét halhatatlanná tették. A Jagellók 
i dejében emez intézetek is hanyatlásnak indulnak, míg a mohácsi csata 
után teljesen tönkre mentek. A XVI. században Magyarország éjszaki 
vidékén valamint Erdélyben a lutheránusok mindinkább terjeszkednek. 
A lutheránusok humanistikus iskolákat állítanak fel, melyek szintén 
valami «trivium»-félék voltak, de itt a középkori száraz és élettelen tár
gyalásokat a görög és latin klassikusok helyettesítették.

A protestáns középiskolák a XVI. században nagy virágzásnak 
indultak. A katholikusok féltékeny szemmel nézték a protestáns iskolák 
emelkedését, de a két vallás közötti rivalités a legjobb hatással volt a 
két vallás által fentartott intézetekre. Hogy a katholikusok iskoláikat 
még nagyobb niveaura emelhessék 1548., 1550. és 1560. tartott ország- 
gyűléseken az állam segélyét is igénybe akarták venni intézeteik részére. 
Nevezetes tény volt az, hogy Oláh Miklós, esztergomi érsek, Magyar- 
ország herczegprimása, a jezsuitákat hívta be, kikre Magyarország köz- 
oktatásügyét bízta, melyet több mint két századig intéztek. A XVI. szá
zad második felében a jezsuiták Magyarországban és Erdélyben 5 közép
iskolát alapítottak. 1773-ban pedig, midőn e rendet Magyarországban el
törölték, 41 gymnasiumuk volt.

Könyvünk érdekesen fejtegeti, mily rokonszenvvel fogadták Ma
gyarországon a jezsuitákat : mágnások, főpapok, tábornokok, városok 
elhalmozták őket a ragaszkodás és szeretet jeleivel. Mária Terézia idejé
ben a jezsuita-rendnek évi jövedelme 7.000,000 korona volt. Ismeretes, 
hogy e rend által fentartott iskolák között voltak : a nagyszombati és 
kassai egyetemek, a budai és győri akadémiák, továbbá a pozsonyi,
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nagyváradi, pécsi, egri és eperjesi gymnasiumok. De a reformátusoknak 
is megfelelő számú iskoláik voltak a XYI. század vége felé. A lutheránu
sok Eperjesen, Pozsonyban és Sopronban birtak virágzó intézetekkel, a 
kálvinisták pedig Debreczenben, Sárospatakon stb.

Fájdalom, hogy 1670-től kezdve Magyarországnak oly szép lendü
letet vett közoktatásügye gyors hanyatlásnak indul. Ennek oka abban 
keresendő, hogy a protestánsoktól abbeli jogukat, hogy iskolákat alapít
hassanak, megvonják, sőt 1681-től kezdve Mária Terézia uralkodásának 
végéig számos protestáns templomot és iskolát be is záratnak.

A XVIII. században a piaristák által alapított gymnasiumok új 
korszakot alkotnak a magyarországi középiskolák történetében, népszerű
ségük oly nagy, mint riválisaiké, a jezsuitáké. A piaristák által fentartott 
gymnasiumok száma már a XVIII. század közepe táján húszra emelkedik. 
Később a piaristák népszerűsége még jobban emelkedik, a jezsuitáké 
pedig mindinkább hanyatlik.

A gymnasiumok szervezete provisorikus volt, mely addig tart, 
míg Mária Terézia nem adja ki 1877-ben a többször említett «Batio 
Educationis» ez. rendeletét, mely azonban — legalább nálunk — nem 
emelkedett törvényerőre.

II. József reformintézkedései sem voltak szerencsések. Az 1806-ban 
kiadott második «Eatio Educationis» újra szervezi a magyar középisko
lákat, melyek három részből állottak. Az első szakaszba, mely négy osz
tályú volt, olyanok vétettek fel, kik a népiskola két osztályát elvégezték, 
a második szakasz két osztályból állott ; itt már a földrajz elemeit, tör
ténelmet, mennyiségtant, főkép a rhetorikát és a latin poétikát, valamint 
az irálytant tanították. A harmadik szakaszban, mely hasonlókép két 
osztályból állott, a philosophia, a physika és a történelem voltak a főbb 
tantárgyak. Az előadási nyelv a latin volt, mígnem az 1844 : II. tezikk 
ezt ki nem szorította és helyette hazánk középiskoláiban a magyar 
nyelvet rendeli tanítási nyelvül. Hazai középiskoláink történetében külö
nösen a Thun miniszter által inaugurált reformokat kell még kiemelnünk. 
Ezek szerint egy tanár tanítja az osztályának összes tantárgyait; a gym
nasiumok két részből -— al- és főgymnasiumból ■— állanak és az ezen 
intézeteket elhagyó növendékek számára az érettségi vizsgálatot hoz
zák be.

Ezen időben a reáliskolákat is kezdik fölállítani. Emez iskolák 
kezdetben hat osztályúak, mígnem 1875-ben két osztálylyal megtoldva 
középiskolai rangra emelkednek. Hazánk középiskoláinak jelenlegi orga- 
nisatióját az 1883 : XXX. törvényezikk szabályozza, mely Trefort Ágost 
minisztersége alatt vált törvényerejűvé.

A magyarországi középiskolák jelenlegi részletes szervezetével, 
tantervének bemutatásával és az önképzőkörökkel, továbbá az érettségi
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vizsgálattal, a testi nevelésre vonatkozó intézményekkel, a tanárképzés
sel, valamint a tanárok díjazásával foglalkozik még a könyv, míg a fejezet 
végén egy igen érdekes statisztikai táblázatból megtudjuk az 1897/8. 
tanévet véve alapul—, hogy Magyarországban jelenleg 194 középiskola 
van (162 gymnasium, 32 reál), melyekbe az említett tanévben 58,384 
tanuló iratkozott be. A középiskolák összes vagyona 67.721,454 koro
nára rúg.

A főiskolákra térve át, rövid áttekintést nyújt emez intézetek fej
lődéséről. Az első egyetemet nálunk III. Béla alapította Veszprémben, a 
XII. század vége felé, mintául véve a már akkoriban virágzó párisi és 
bolognai egyetemeket. E veszprémi egyetem azonban nem sokáig tar
totta fenn magát.

A XIV. században 1367-ben Nagy Lajos alapította a pécsi egye
temet, hol a kánoni és a magánjogot tanították, de nem volt tanszék a 
theologiai tudományok részére, daczára annak, hogy ezen egyetem
V. Orbán pápa beleegyezésével állíttatott fel. Csak 1465-ben eszközli ki 
Mátyás király Pál pápától abbeli engedőimét, hogy az egyetem mellé 
theologiai facultást is állíthasson fel. A pécsi egyetem, valószínűleg 
1543-ban, midőn Pécs a törökök hatalmába került, bezárta kapuit. 
A XVI. század vége felé O-Budán is volt egyetem, de ez intézetről igen 
kevés adat van ; csak annyit tudunk, hogy kevéssel Zsigmond király 
halála után tönkre ment. 1467-ben Mátyás király Vitéz János esztergomi 
érsek unszolására Pozsonyban egyetemet alapít, de ennek az élete se 
volt hosszantartó. Még Mátyás király alapított Budán egy csonka egye
temet, ennek is csak két facultása (bölcsészeti és theologiai) volt. De 
Mátyás király halála után ezen egyetem is nemsokára megszűnt.

A XVI. században már a protestánsok is külön főiskolákkal bírnak, 
minők a sárospataki, a később felállított kolozsvári akadémia és a debre- 
czeni, mely a wittenbergi egyetem mintájára alapíttatott és hasonlókép 
két facultással (philosophiai és philologiaival) birt.

De a legjelentékenyebb mozzanat, a mit a magyarországi főiskolák 
történetében felemlíthetünk, amaz 1635. évi 200,000 koronás alapítvány, 
melyet Pázmány Péter esztergomi érsek tett egy Nagy Szombaton föl
állítandó egyetem javára. Ezen egyetem, mely a jezsuiták igazgatása alatt 
állott cs II. Ferdinánd királytól a legkülönbözőbb privilégiumokkal lát
tatott el, 1636-ban nyílt meg. De még a nagyszombati egyetem meg
nyitása előtt Bethlen Gábor, erdély fejedelme, egy református főiskolát — 
a gyulafehérvári kollégiumot - alapította, mely később Apaffy fejedelem 
idejében Nagy-Enyedre helyeztetett át. A nagyszombati katholikus egye
temet a jezsuiták igazgatása alól kivéve, teljesen az állam vette át s elő
ször Budára, később Pestre helyezte át és ma a budapesti m. kir. egyetem
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nevét viseli. 1872-ben állították fel a kolozsvári egyetemet, mely a buda
pestivel teljesen egyenrangú.

Harmadik főiskolánk a budapesti műegyetem, mely a budai egyetem 
polytechnikuma és a József-ipartanoda egyesüléséből jött létre és később 
egyetemi rangra emeltetett.

Néhány sort szentel e miniszteri jelentés még az akadémiáknak, 
melyek részben államiak, részben felekezetiek.

Könyvünk már most minden egyes főiskola (hozzászámítva a 
seminariumokat, theologiai intézeteket is) részletes történetére és jelen
legi organisatiójára tér át, legtöbb tért a budapesti egyetemnek szentel
vén, melynek teljes administratiójával, szigorlati szabályaival, tanárai
nak számával ismerkedünk meg.

A selmeczbányai bányászati és erdészeti főiskolának bemutatására 
kerül a sor, mely intézet 1735-ben a bányászok egyszerű iskolája volt. 
Csak Mária Terézia idejében 1763-ban reformáltatott és 1770-ben 
akadémiai rangot kapott. Ez intézet európai hírűvé vált ; tanítványai 
nagyobbrészt külföldről rekrutálódtak, a mennyiben azok között osztrákok, 
francziák, angolok, olaszok, svédek, oroszok is voltak.

A bányászati intézetben 9 rendes, 2 helyettes tanár és 9 tanársegéd 
működik. Ez akadémiát fönnállása óta 8666 tanuló (554-9 a bányászati és 
3117 az erdészeti szakosztályt) látogatta. Az 1897/8. tanévben 124-tanuló 
látogatta a bányászati és 97 tanuló az erdészeti iskolát.

« A szépművészetek Magyarországban» czíme könyvünk következő 
fejezetének.

Eövid visszapillantás után, melyet jelentésünk a magyarok mű- 
izlésére vet, áttér tulajdonkép en i tárgyára, a magyar építészet történetére 
és mindenekelőtt a hazánkban divó építészeti stílusokról számol be.

Hazánkban a XI. és XH. században a régi byzanczi stilus volt el
terjedve. E stílusban épült a hires székesfehérvári bazilika, hol számos 
király kriptája is volt. A székesfehérvári bazilikán kívül byzanczi stílusban 
épült : a pécsi, egri, kalocsai, nagy-váradi, ó-budai és számos más e kor
beli templom. De ama szerzetes rendek, melyek főleg Németországból 
vándoroltak be hozzánk, lassanként a byzanczi stílust kiszorítják és 
helyébe a románt honosítják meg. E stílust a lebenyi, jáki, zsámbéki, 
káplányi és deáki templomokon vehetjük észre. Később a gót stilus 
(XHI—XY. századig) kezd hazánkban tért foglalni, mely stílusban a 
kassai, bártfai, eperjesi, kolozsvári és brassói székesegyházak vannak 
építve.

Jelentésünk áttér ezek után a magyar festészet fejlődésére és ki
emeli, hogy magyar festészeti emlékeket csak a XIII. századból ismerünk. 
Emez emlékek között a Gizella királynő által alapított veszprémi 
kápolna freskó maradványai, továbbá a deáki, a dömölki, a péczeli tem
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plomokban talált freskók a legnevezetesebbek. A középkori magyarországi 
festmények közül említésre méltók a brassói és nagy-szebeni, besztercze- 
bányai, derzsi, fülei, magyar pályái stb. freskók. A XV. és XVI. század
ban Korvin Mátyás uralkodása idejében az olaszországi renaissance 
nálunk is hódít. Emez irányt az olasz tudományokat és művészeteket 
pártoló fejedelem direkt Olaszországból importálta hazánkba. Korvin 
Mátyás nem elégedett meg azzal, hogy olasz művészeket hozott be, 
hanem magyar művészeket is kiküldött Olaszországba a renaissance 
tanulmányozására. Fájdalom azonban e kor művészeti remekei a török 
háborúk idejében majdnem mind elpusztultak.

A XVII. században a törökök hazánkból való kiűzetése után mű
vészetről Magyarországban szó sem lehetett. A kimerült nemzetnek nem 
volt meg sem az eszköze, sem a kedve építészeti műremekek alkotására.

Később a XVIII. században aristokratiánk volt a művészetek nagy 
pártfogója. Főuraink közül számosnak könnyen hozzáférhető képtára 
volt, de mivel ők nagyrészt állandóan Bécsbon tartózkodtak és itt sem 
a magyar nyelvvel, sem a magyar művészettel nem igen törődtek, azért 
a magyar művészetnek az aristokratáknak említett pártfogása nem nagy 
hasznot hozott.

Csak 1840 ben tűnik fel az első kiváló magyar festő Markó Károly 
személyében ; később Brocky Károly mint festő szerzett Angolországban 
dicsőséget a magyar névnek. Széchenyi István gróf volt az, ki a művé
szetek pártolására buzdította a magyar nemzetet. E buzdításnak az lett 
az eredménye, hogy Trefort Ágost, Szalay László, Fáy András, Wagner 
Sándor, Kossuth Lajos pártfogása alatt megalakult az első magyar szép
művészeti társaság, mely 1840 junius 1-én nyitja meg az első magyar 
szalont a pesti redoute-palotában. Az első magyar képkiállítás 218 kép
pel és 31 aquarellel nyílik meg. A képkiállítást rendező társulat ez idő
ben 1293 tagot számlál. E tájban nyílik meg a legnagyobb ünnepélylyel 
az első magyar szépművészeti iskola is, melyet Marastoni Jakab alapított. 
1846-ban már szép lendületet vett a magyar festészet. Barabás Miklós, 
Zichy Mihály és mások nevei ekkor tűnnek fel műveikkel legelőször.

Már 1867-ben a festőművészek nagy sorával találkozunk, mint 
Székely Bertalan, Than Mór, Madarász Viktor, Böhm Pál, Litzenmayer 
Sándor ; míg a szobrászat terén Izsó Miklós, Böhm József, Huszár 
Adolf, Klein Miksa szereznek maguknak halhatatlan nevet a magyar 
művészet történetében.

A magyar társadalom is kiveszi részét a műpártolás terén, mely 
czélból az «Első magyar művészeti társaság«-ot alapítja meg, míg a tör
vényhozás a régi műemlékek föntartására szánt összeg megszavazásával 
kívánt a magyar műpártoláshoz hozzájárulni.

Az első rajziskolát azonban nálunk csak 187 !-ben nyitják meg,
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ugyanebben az időben a vallás- és közoktatásügyi miniszter a képző- 
művészeti tanácsot nevezi ki.

A többi, a művészeti oktatás emelésére vonatkozó intézkedések a 
következők voltak. 1878-ban fölállítják a műipari múzeumot; 1880-ban 
a műipariskolát ; 1883-ban a történeti arczképcsarnokot. Nevezetes mo
mentum a művészet népszerűsítésére az lN77-ben nyilvános aláírás útján 
alakult «Képzőművészeti Társulat», mely évenként saját palotájában a 
«Műcsarnok»-ban képkiállítást rendez. A törvényhozás pedig 600,000 
koronát szavazott meg egy képzőművészeti csarnokra ; sőt a milleniumi 
évben még nagyobb áldozatokra szánta el magát, midőn 6.400,000 koro
nát szavazott meg a képzőművészeti múzeum építésére.

A következő fejezetekben minden egyes, a művészeti kiképezte- 
tésre vonatkozó intézet ismertetésével találkozunk ; részletesen le van 
Írva a rajztanárképző, a műipariskola, a festészeti iskolának szer
vezete.

A múzeumoknak külön fejezetet szentel jelentésünk, melyben a 
legtöbb tért a Magyar Nemzeti Múzeum története (két részben 1802—• 
1847. és 1847—1867), továbbá jelenlegi beosztásának leírása foglalja el. 
Megtaláljuk az egyes tárakban kiállított nevezetesebb tárgyak ismerte
tését, valamint ama tudományos működést is, melyet minden egyes 
szakosztály kifejt.

Egy igen érdekes fejezetet szentel könyvünk a gyôgypædagogiai 
intézeteknek, melyekre tudvalevőleg kormányunk újabb időben nagy 
gondot fordít. Ebből tudjuk meg, hogy a váczi siketnéma intézet 1802 
aug. 15-én nyílt meg, mely iskolának eleinte csak 10 növendéke volt. 
A váczi siketnéma iskola számtalan reformon mentát, míg az 1894/5. 
tanévben kapta a jelenleg érvényben lévő organisatióját.

A váczi siketnéma iskola nemsokára szűknek bizonyult, úgy hogy 
Budapesten, Kolozsvárt, Temesvárt, Kaposvárt, Aradon nyíltak meg az 
állam subventiója mellett ily irányú intézetek. Ugyanebben a fejezetben 
találjuk a vakok intézetének ismertetését is. A vakok intézetének alapját 
nálunk még 1825-ben Pozsonyban Klein János — a bécsi vakok intézeté
nek igazgatója — vetette meg. A magyar intézet vezetését Klein egyik 
jeles tanítványára, Beitl Rafaelre bízta. József nádor, ki ez intézet irányá
ban nagy érdeklődést tanúsított, bizottságot nevezett ki, mely a vakok 
intézetének számára országos gyűjtést eszközölt és nemsokára a kegyes 
adományokból annyi gyűlt össze, hogy a pozsonyi intézetet kibővítve az 
ország fővárosába Budapestre helyezte át.

Az 1838-iki nagy árvíz a vakok intézetét is romba döntötte; 
1842-ben foglalta el azt az épületet, melyben még most is van. Mellesleg 
megjegyezzük, hogy most épül Budapesten a Hermina-tér és István-út 
sarkán a vakok líj intézete, mely képes lesz 900 növendéket befogadni.
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Az előadási nyelv a vakok intézetében I S28-ig a német volt, azóta 
magyar.

Az udvari kanczellaria egy körirata a papoknak végrendeletük 
készítésénél a vakok intézetét is figyelmökbe ajánlotta. Emez intézke
désnek is meg volt az eredménye. A kormánynak már 1828-ban szán
déka volt a vakok intézetét államosítani, de terve csak az 1873 : XXXI. 
törvénynyel valósult. 1897-ben létesült ama reform, hogy a vakokat 
ipari foglalkozásra is tanítják, különösen kosár-, gyékényfonásra és 
kefekötésre.

Jelenleg a budapesti vakok intézetének 88 benlakó növendéke 
van. Az intézetnek vagyona 1.324,628 koronából áll, föntartási költsége 
pedig 110,386 korona, melyből az állam 72,716 koronát fedez, a többi 
39,670 koronát az intézet alapjából és különböző jövedelmi forrásaiból 
fedezik.

Az idióták, képezhető hülyék és gyengeelméjű gyermekek ellátásá
ról és tanításáról is beszámol jelentésünk, kiemelve az 1868 : XXXVIII. 
törvényczikk 3. §-át, mely a fertőző betegségben vagy elmebeli bajban 
szenvedő gyermekeket kizárja a nyilvános tanításból.

Trefort Ágost miniszter behatóbban kezdett foglalkozni az idióták, 
gyengeelméjű gyermekek és félkegyelműek nevelésével, midőn egy szak
embert küldött ki a külföldi hasonczélú intézetek tanulmányozására. 
A szakférfiú visszatérvén, Trefort Eákos-Palotán állította fel az első 
intézetet az idióták nevelésére, mely később Budapestre helyeztetett és 
állami kezelésbe ment át. Az épület jelenleg 60 benlakó növendékre 
van berendezve, kik 8 évig maradnak az intézetben. Az intézetnek Jen
tartása az államnak évenként 55,608 koronába kerül.

A miniszteri jelentés utolsó fejezete az árvaházakkal foglalkozik. 
A jelentésből megtudjuk, hogy Magyarországban 1897-ben 108 árvaház 
volt, hol 433 tanító és tanítónő működik, kik 2706 fiút és 2250 leányt 
nevelnek. A legkiválóbb az árvaházak között a «Budapesti József fiárva- 
ház», melyet a halhatatlan József nádor emlékére Budapest fővárosa 
alapított. Itt 100 árva fiút nevelnek. Utána a leghíresebb a budapesti 
Mayer-féle fiárvaház, mely 1886-ban nyílt meg. E fiárvaház, hol éven
ként 60—70 fiú talál elhelyezést, 738,278 korona vagyonnal bir. Aleány- 
árvaházak közül a legnevezetesebb az «Erzsébet leányárvaház», halha
tatlan királynénk nevére elkeresztelve. Ez intézetben is több mint 100 
árvaleányt nevelnek fel 17 éves korukig. Sorra veszi ezután a jelentés a 
többi budapesti felekezeti, valamint a vidéki árvaházakat, hogy áttérjen 
amaz egyetlen Budapesten létező gyermekmenedékhelyre (Crèche), 
melyet Mayer István pædagogus alapított. Ez intézet jelenleg 400—500 
gyermeket gondoz és főleg ama szülők gyermekeit veszi fel, kik egész 
napon át házon kívül vannak elfoglalva.
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Az országban lévő többi nyilvános, jótékony intézet bemutatásá
val végződik emez annyi érdekes adattal ellátott könyv, melynek minden 
fejezete megérdemelné, hogy lapokat szenteljünk neki.

A miniszternek a párisi kiállításra készült eme könyve, mely mel
lesleg megjegyezve, gördülékeny és hibátlan franczia nyelven van meg
írva, megérdemli, hogy nemcsak a külföldiek, kiknek első sorban szánva 
volt, hanem mindenki, ki hazánk kultúrája iránt érdeklődik, a legnagyobb 
alapossággal tanulmányozza. A munka mindenesetre azt a czélt, hogy a 
külföldnek hazánk kultúrájáról alapos és authentikus képet nyújtson, 
teljesen elérte. Teri J ózsef.

L’ancienne co m m u n a u té  Ste-B arbe e t  le  C ollège m u n icip a l 
H ollin, par A . lîo u sse lo t . Paris, 1900. 204 lap és három tábla.

A párisi kiállítás alkalmával az összes középtanodai intézetek 
igazgatói iskoláik rövid történeti vázlatát kapcsolták a kiállított épület 
rajzához, a statistikai tabellákhoz és az Írásbeli dolgozatok füzeteihez. 
A College Rollin érdemes igazgatója e rövid vázlat elkészítésében annyira 
belemerült intézetének archívumába, hogy egy rövid notice helyett egy 
szép kötetet bocsátott közre, mely a franczia tanügy egyik nagyobb 
intézetének múltját és jelenét világítja meg. Tudva levő dolog, hogy a 
párisi intézetek közt többen már a középkorban virágoztak a Ste Gene
viève halmán és hogy az Université de Paris kiegészítő részét képezték. 
Azon a helyen, a hol ma a Lycée Louis-le-Grand, a Lycée Henri IV, a 
Lycée St. Louis (régente Collège d’ Harcourt), a Collège Ste-Barbe álla
nak, az egyetem egyes doktorai pensionatusokat tartottak, melyek idő
vel collegiumokká alakultak át, a hol a franczia nemesi és polgári rend 
gyermekeit neveltette. Egyike a legrégiebbeknek volt a Szt. Borbáláról 
elnevezett Collège Sainte-Barbe, melyet Hubert János 1430-ban alapított 
s a mely a mai College Bollin ősanyja. Bousselot müvének első fejezeté
ben nagyon vonzón adja elő ezen intézet sorsát alapításától egész a francia 
forradalomig. Főleg két munkára támaszkodik. Lefeuve 1853-ban meg
jelent Histoire du College Rollin ez. művére és a nagyhírű Quicherat : 
Histoire de Rtc-Barbe alapvető munkájára, melyet az Ecole des chartes 
e kitűnő tanára 1860-ban tett közzé. Az intézet főbb régensei között a 
középkor végén említendők Bouet István és Lemaistre János, kik Ste- 
Barbe-nak nagy hírt és dicsőséget szereztek. Érdekes megtudni, hogy a 
XVI. század elején egy portugalli születésű gazdag pap, Diogo de Gouvéa 
vette meg az intézetet ás hogy oda ötven nemes portugalli ifjat hozott 
tanulókul. Itt tanult tiz éven át a jezsuita rend alapítója, Loyolai Ignácz, 
itt Xavier-i szt. Ferencz, India és China első apostola, de itt egyszersmind



IRODALOM.

a franczia reformatio nagy alapítója, Kálvin János. A Collège a XVI. szá
zad folyamán nagyban emelkedett; a XVII ben, mint ogyáltalán a libe
rálisabb hajlamú intézetek, a jezsuiták támadásának volt kitéve, főleg 
azért, mert a híres jansenista Germain Gillot és utódja, Durieux Tamás 
Nicole és Arnauld módszerét hozták be és oly derék tanulókat képeztek, 
hogy a Gillotin czím, azaz a Gillot módszere alapján készült ifjak, egy
szersmind ajánló levélül szolgált a társaságban. A jezsuiták mindent 
elkövettek, hogy a szabad gondolkodás ezen ápoló iskoláját hatalmukba 
kerítsék. Végre 1730 ban XV. Lajos Ste-Barbe-ot állami intézetté alakí
totta át, a hol ezután főleg papi pályára készülő ifjakat neveltek. A nagy 
forradalom korában elpusztult,. mint Francziaország legtöbb intézete, 
hogy nemsokára hamvaiból új életre ébredjen. Ekkor történt meg, hogy 
a Sainte-Barbe nevét két külön intézet viselte, Victor de Lanneau ugyanis 
a régi Ste Barbe épületében új iskolát nyitott és annak a régi dicső nevet 
meghagyta, de a régi collegium egyes tanárai, a kik a forradalom rémes 
napjaiban a Páris szomszédságában levő Gentilly-ben húzódtak meg, 
visszajöttek a fővárosba és a rue des Postes egyik régi klastromában foly
tatták tanításaikat. Hosszú időn át küzdöttek a Lanneau intézete ellen, 
mely szerintök az ő szép nevöket bitorolta. E tusában az iskola egykori 
tanítványai, mint Féletz, akadémikus és a Journal des Débats hírneves 
kritikusa, az akkor még fiatal Villemain és Seribe is részt vettek.

Végre 1830-ban a minisztérium elhatározta, hogy a Lanneau ala
pította intézet, minthogy a régi Ste-Barbe helyén áll, megtartja e nevet — 
most is fennáll, mint magánintézet a Sorbonne közelében, a minisztérium 
segélyével — míg a tulajdonképi Ste-Barbe a híres pædagogus Rollin 
nevét veszi fel. 1826-ban ez utóbbit Páris városa vette meg és még mai 
napig a közoktatásügyi minisztérium felügyelete alatt bírja. Egyik híres 
igazgatója Defauconpret, a ki 35 éven át vezette, adta meg neki jó hírét 
a XIX. század folyamában, ü dolgozta ki modern szellemben házi rend
jét, melyet Bousselot műve teljesen közöl. E házi rond itt jóval előbb, 
mint az állami intézetekben hozta meg gyümölcsét. 1876-ban az intézet 
a Quartier Latin-t elhagyta, hogy a Páris városa által épített, valóban 
nagyszerű lakóhelyét az Avenue Trudaine-ben elfoglalja. E városrész sok
kal magasabban fekszik és üdítő levegője jól hat úgy a tanulókra, mint a 
tanári karra. Ez utóbbit, úgy mint az állami intézetek tanárait, ugyan
azon mindeítvények alapján a minisztérium nevezi ki a vidéken töltött 
több évi gyakorlat után. Mint az állami lyceumok fővárosi tanárai hat 
osztályba vannak sorolva, 5500 egész 8000 frank fizetéssel, egy 9000 
franknyi külön osztálylyal. A városi tanács a tanári kart ezenkívül több
féle kedvezményben részesíti. így ha négy évi szolgálat után a hivatalos 
promotiót nem kapta meg egy tanár, a város az 500 franknyi pótlékot 
mégis megadja ; a collegium könyvtára az összes párisi középiskolaiak
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közt a leggazdagabb, mert az állami lyceumokban a minisztérium csak 
az általa támogatott műveket küldi be, míg a város külön budget-et sza
vaz meg erre ; a collegium physikai, vegytani és természetrajzi gyűjte
ménye egyike a legkiválóbbaknak. Minthogy ez Páris városának egyedüli 
teljes középiskolája, — a College Chaptal csak az enseignement moderne-t 
foglalja magában — a tanács sohasem zsugorodik. A tanítványok száma 
1300 és 1400 közt ingadozik évenként, de az egyes osztályokban har
mincznál több tanuló nincs. Van teljes bennlakó, félig, vagyis reggeltől 
estig bennlakó és bejáró, a kik csak a tanórákra jönnek. Ez utóbbiak 
aránylag legnagyobb számmal. Rollin az egyedüli párisi középiskola, a 
hol a közhasználatban levő közös hálószobák (dortoirs) helyett minden 
egyes bennlakó tanulónak külön kis szobája van. Egy ilyen szoba min
tázata a világkiállításon Páris városának pavillonjában látható volt.

1885-ben e collegiumban a gymnasiumi teljes cursus mellé az 
enseignement moderne-t, vagyis a reáliskolai tanfolyamot állították fel. 
E két teljes cursuson kívül vannak még, mint a párisi nagyobb lycéekben, 
külön osztályok az Ecole polytechnique, az Ecole de St. Cyr, az Ecole 
normale supérieure, az Ecole centrale (megfelel a külföldi polytechnikum- 
nak) és az Institut agronomique ez. állami intézetek felvételére pályázók 
számára, mert ismeretes, hogy Francziaországban e speciális iskolákat 
mindig concursus, azaz vizsgálatok útján s nem protectio révén töltik be. 
Ezen tanulók előkészítésére külön tanárok működnek.

1847 óta egy Association amicale des anciens élèves du Collège 
Ste-Barbe-Bollin is fennáll, melynek statútumait e könyvben szintén 
megtaláljuk, valamint a három táblán a mai Collège fényképét és a régiek 
tervrajzát. A szerző még azoknak a tanulóknak a lajstromát is adja, kik 
az irodalom, tudomány, művészet, a hadi és politikai élet terén nagysze
repet játszottak. Számuk valóban nagy ; a Magyarországon is ismertek 
közt említhetjük : Villemain, Nisard, Montalambert, Duruy, Gaston 
Paris, a két St. Claire-Deville, Beulé és Soréi nevét. Mint az érdekes mű 
szerzője mondja, valóban büszke lehet az ember, egy ily intézethez tar
tozni ; tegyük hozzá — különösen, ha mint ezen sorok írója, a Duna, 
Bába és Bábcza partjain látta meg a napvilágot.

Páris, 1900. október hóban.
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IFJÚSÁGI IRODALOM*

Robinson, mint ifjúsági könyv.

Ki ne gyönyörködött, volna Robinson történetében ? Mily élvezet 
gyermeki tüzes képzelettel végig kisérni a puszta sziget lakóját ezernyi 
veszélyen, átszenvedni vele a hajótörés borzalmait, élvezni a megmene
külés gyönyörét, küzdeni a létért, az élet föntartásáért, vele bánkódni, 
s vele reménykedni, vele búsulni, s megvigasztalódni s megnyugodva a 
sorsban kiszínezni a puszta szigeten való élet minden apró részletét, s 
megszeretve az ilyen élet csöndes gyönyörűségét, nehéz szívvel búcsúzni 
az idilli élettől s annak rokonszenves bősétől !

Bizonynyal ez a könyv az, mely legkedvesebb a gyermeknek, s 
nem csoda, ha óriási arányokban terjedt el, s terjed ma is folyton folyvást.

A Bobinson-féle könyvek száma oly nagy, bogy szinte ellenőrizhe
tetlen. A fordítások, átdolgozások és utánzatok nagy serege egész könyv
tárt tesz ki. Újabb időben a philologusok figyelme is odafordult a Robin- 
son-irodalom felé.s ennek eredménye Ullrich Hermann bibliographiája, ** 
s nálunk Turzó Ferencz értekezése : Robinson és a mi Robinson irodal
munk. (Nyitva, 1899.) Ullrich 720 könyvet sorol fel, köztük három ma
gyart, s egy magyar szerző német nyelven írt munkáját (Geschichte des 
Herrn Andreas Jelky) s ennek átdolgozásait. Turzó tizenhárom magyar 
munkát említ, s Heinrich Gusztáv (Egyet. Philologiai Közlöny, XXIII. 
757.) huszonnyolczat.

Mindezen tanulmányok természetesen philologiai szempontból tár
gyalják a Robinson-irodalmat, felölelik e szerint nemcsak az ifjúság 
számára készült munkákat, s tárgyalják mindazon kérdéseket, melyek 
irodalomtörténeti s philologiai szempontból fölvethetők.

* A M. Pæd. Társaság határozata folytán külön rovatot nyitunk az 
ifjúsági irodalom ismertetésére s megnyitjuk azt egy összefoglaló tanul
mánynyal a Robinsonokról és Robinsonádokról, melyet követni fog egy 
hasonló a meseirodalomról, molyek együtt már igen jelentékeny részét 
teszik ki ez irodalmi ágnak. Arról a szándékunkról, hogy a nov. és decz. 
havi füzetekben tömegesebb ismertetéseket hozzunk a karácsony felé 
nagy számban megjelenő könyvekről, le kellett mondanunk, mert a köny
vek és lapunk megjelenése közé nem esik annyi idő, a mennyi a megfon
tolt kritikához szükséges volna. De gondunk lesz rá, hogy külön rovatunk 
az év folyamán felölelje az óv nevezetesebb termékeit s így évről-évre 
fölgyüjtsük az ifjúsági irodalom kritikai tárát. S z e r k .

** Robinson u. Robinsonaden. Weimar, 1898. Ismertette és kiegészí
tette H e in r ic h  Gusztáv, Egy. Philologiai Közlöny, XXIII. 1899. 752. lp.



Bennünket azonban, mikor az ifjúság kedves olvasmányát akarjuk 
vizsgálat tárgyává tenni, épen nem ezek a kérdések érdekelnek.

Minket ez a könyv inkább pædagogiai szempontból érdekel, s így 
nem a philologue, hanem a pædagogus szemével akarjuk azt nézni.

Bizonyos az, hogy a munka első sorban az irodalomtörténete. Az 
ifjúsági irodalom csak átvette s lefoglalta magának, mint igen használ
ható becses anyagot. A könyv eredetileg nem az ifjúságnak készült, hanem 
a nagy közönség számára, a regényolvasóknak. Csak később lett az ifjú
ságé, mely ma már — mondhatni — egyedüli tulajdonosa, mert a fel
nőtt ember olvasmányai most egészen más természetűek. De e tekintet
ben nem áll egyedül, sőt legjobb ifjúsági olvasmányaink épen azok, me
lyek felnőttek számára vannak írva, s csak idővel lettek ifjúsági könyvekké. 
(Gulliver, Don Quixote stb.)

A jó pædagogus különben épen az, a ki meglátja a becses és hasz
nos anyagot az élet tarka vásárjában.

A legelső, ki Bobinson nagy pædagogiai értékét hangoztatta, 
Rousseau volt. Sokszor emlegetik Rousseaunak e véleményét, s ép azért 
nem lesz talán érdektelen, ha szószerint idézem, a mit a Robinsonról mond.

«En gyűlölöm a könyveket ; belőlük csak azt tanulhatja meg az 
ember, miként kell olyasmiről csacsognia, a mihez nem ért. Azt mond
ják, Hermes oszlopokra véste a tudományok elemeit, hogy fölfedezéseit 
árvíz ellen biztosítsa. Ha kortársai fejeibe vési vala, a hagyomány által 
maiglan fenmaradtak volna. Jól előkészített agyvelő a legbiztosabb emlék
szobor a tudomány számára.

De hát nincs-e mód benne, a könyvekben szétszórt tanokat és 
elveket összegezni és oly közös és közönséges tárgyba összefoglalni, mely 
könnyen szemlélhető volna és elég érdekkel birna, hogy a gyermeket is 
vonzza ? Ha oly helyzetet találhatnánk fel, mely az ember természetes 
szükségeit szemléleti módon feltüntethetné — úgy hogy a gyermek meg
értse — és melyben az ezen szükségek kielégítésére szolgáló eszközök 
lassankint, de könnyű szerrel megszerezhetők volnának : e helyzet meg
érdemelné, hogy a gyermekeknek eleven színekkel ecseteltessék és kép
zeletükben első helyet foglaljon el.

Tüzes bölcselkedő, úgy látom, heves képzelmed máris fellobban, 
de ne erőltesd meg magad, mert eme helyzet már fel van találva, leírva, 
és a nélkül, hogy sérteni akarnálak, sokkal jobban, mint tőled kitelnék, 
legalább hűségesebben és több egyszerűséggel. Ha már épenséggel köny
vekre szorulunk, úgy létezik már egy, mely — az én véleményem sze
rint — a természetes nevelésről a legszerencsésebb értekezést szolgál
tatja. Ezen könyv lesz a legelső, melyet Emilemmel olvastatni fogok ; 
huzamos ideig egyedül abból fog állani egész könyvtára, és mindig az 
első helyet fogja abban elfoglalni. Ez lesz az ősszöveg, melyhez minden
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természettudományi beszélgetéseink csak magyarázatul szolgálandnak. 
Ez lesz továbbá elhaladásunk és ítélő tehetségünk csalhatatlan fokmé
rője és a míg Ízlésünk el nem fajul, ezen olvasmány mindig gyönyörköd
tetni fog bennünket. De mi a neve e csodás könyvnek ? Tán Aristoteles, 
Plinius vagy Buffon egyik jeles műve ? Nem ; neve : Eobinson Crusoe.

Robinson az ő szigetén, egyesegyediil, nélkülözve más emberek 
segítségét, megfosztva minden szerszám- és műszertől és mégis megtart
ván magát, szert tevén nemcsak a szükségesekre, de a boldogság egy 
bizonyos nemére is : ime egyik legérdekesebb tárgy minden korbeliek és 
főleg a gyermekek számára, kiknek ezerféleképen lehet azt kellemessé 
tennünk. így valósítjuk mi ama puszta szigetet, melyet fennebb csak 
hasonlatkép említettem. Ezen állapot nem lehet ugyan a társadalmi em
ber eszményképe, sőt valószínűleg Emilé sem lesz, de ezen állapotból 
kiindulva kell valamennyit megítélnie és méltányolnia,. A legbiztosabb 
mód, hogy valaki az emberek előítéletein túlemelkedjék és hogy saját 
ítéletét a dolgok tényleges viszonyaihoz alkalmaztassa, az, hogy magát 
ilyen elszigetelt ember helyzetében képzelje és hogy saját hasznát illető
leg mindent hasonló szempontból Ítéljen meg.

Ezen regény — mellőzve minden fölösleges szóhalmazt («fatras») 
kezdve Robinson hajótörésétől a sziget közelében, egészen addig, hol egy 
hajó által megszabadíttatik — leend az én Emilem mulatsága és tanul
mánya jelen életkorában. Óhajtom, hogy feje a szédelgésig legyen azzal 
eltelve, hogy szüntelen várával, kecskéivel és ültetvényeivel foglalkozzék ; 
hogy tüzetesen tanulja meg — ne könyvekből, hanem tárgyakról — 
mindazt, a mit hasonló esetekben tudnia kell ; hogy önmagát megtes
tesült Robinsonnak tekintse ; hogy magát bőrbe öltöztetve képzelje iszo
nyatos nagy föveggel és szablyával, szóval ugyanoly kalandorszerű kiné
zésűnek, kivéve a napernyőt, mely nélkül el lehet. Kívánom, hogy fejét 
töije rajta, mily uton-módon segítsen önmagán, ha egyben-másban hiányt 
találna szenvedni ; hogy hősének magaviseletét vizsgálgassa, hogy utána 
nézzen, vájjon megtett-e mindent és nem lehetett volna-e azt jobban el
végezni : hogy észrevegye annak minden hibáját, és hasonló esetekben ő 
maga ugyanazon hibába ne essék, mert abban egy perczig se kételked
jünk, hogy a gyermeknek is kedve lesz magának ily várat építeni.»*

* E m i l ,  vagy a nevelésről. Irta Rousseau J. J. Fordította Führer 
Ignácz, Budapest, 1875. Franklin-Társulat. 193. s köv. lapok.

Különben később is visszatér Robinsonra. Midőn pl. a 198. lapon igy 
szól: A legelső s legtisztességesebb mesterség a földmivelés ; a kovács mes
terséget második, az ácsét harmadik rangra emelném, s igy a többit. 
A nagy tömeg előítéletétől el nem vakított gyermek szintúgy vélekedik. 
Robinson olvasása nem csekély mértékben fogja őt e véleményében meg
erősíteni.
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Látható ebből, hogy Rousseau Robinsont tankönyvül tekinti, a 
tankönyv helyettesítője gyanánt akarja használni, mert ebből akarja őt 
megtanítani mindarra, a mire az embernek szüksége van. De milyen 
ember a Eousseau ideálja ? Nem a társadalmi ember, a milyen Montaigne-é 
vagy Locke-é, kik a gyermekből tökéletes «úri embert» akarnak nevelni, 
s ezért igen szükségesnek és hasznosnak Ítélik a tánczot, vívást, lovaglást. 
Eousseau ideálja a természetben egyedül álló, társadalmi kötelékektől 
ment, társadalmi tekintetektől nem korlátozott szabad ember, kit a 
kultúra meg nem rontott.

Robinson dicsérete tehát összefügg Eousseau nézeteivel az ember
ről, a társadalomról, kultúráról és a természetről. Az ember akkor bol
dog, ha minden kultúrától távol van, mint Robinson. Az ember akkor 
boldog, ha a kultúra nem rontja őt meg, mert a kultúra nem szolgált 
az erkölcsök javítására. (Dijoni pálya-kérdés.) Az ember akkor boldog, 
ha a társadalom le nem nyűgözi, akkor boldog, ha magára van 
hagyatva a természet ölén, s csak a természet adományait használja s 
önerejét, nem pedig, a mit az a hazug s romlott kultúra nyújt.

íme ezért ideálja Rousseaunak Robinson ; s azért, mert ez az ő 
ideálja, azért kívánja Emilnek is ezt az eszményképet nyújtani.

Rousseau nyomán indulva használják fel pædagogiai szempontból 
a Robinsont a német philantropisták.

De már ők egészen más szempontból kívánják értékesíteni. Az 
eszményük Robinsonban az ember, az erkölcsös ember, a magas szín
vonalon álló, erényt hirdető és erényt gyakorló ember. Az ember, a ki ki
vetve a puszta szigetre is megőrzi emberi méltóságát, ki értelmével és 
eszével fölötte áll minden 'egyéb teremtett lénynek, s hivatva van, hogy 
uralkodjék fölöttük. De emberi hivatása egyúttal ide emelni embertársait, 
a vadakat is. Emberszeretet hirdet, s emberszeretettel nyeri meg Pénteket, 
s emeli föl magához, fejlesztve benne mindazt, a mi jó, a mi szép, a mi 
nemes, szóval : emberi.

Campe Henrik Joachim, Basedownak, a dessaui philantropinum 
igazgatójának hű munkatársa dolgozta át a Robinsont ilyen értelemben.

Az átdolgozás pædagogiai szempontból történt, de nem a gyermek, 
hanem a szülők szempontjából. Jól jellemzi az átdolgozást a magyar for
dító Géléi József : «Ez a könyv a szüléket tanítja az ő gyermekeikkel való 
bánásra».

Ebben rejlik nagy hibája, s ez az oka annak, hogy sohasem lett 
népszerű.

Az átdolgozásban Robinson keretes elbeszéléssé lett, minő pl. az 
Ezeregy-éj. A keret egy családi kör, melynek feje, az satya, esténként 
hasznos és mulattató történeteket mesél házanépének. így mondja el 
Robinson történetét is, melyet egyúttal mindjárt meg is magyaráz, levonva
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az erkölcsi tanulságokat. A gyermekek közbe is szólnak, s velük együtt 
megbeszélve minden egyes fejezetet állapítják meg az erkölcsi igazságokat 
és egyéb hasznos tudnivalókat.

De korántsem ebben áll a Campe-féle átdolgozás jelentősége. Ez a 
keret, ezek az erkölcsi tanulságok, hasznos tudnivalók, okoskodások, 
mind csak fölösleges sallang, mely a gyermeknek nem kell, s a szülőnek 
meg hiába van ott, mert nem olvassa a könyvet.

Ha a könyv ifjúsági könyv, akkor az ifjúság olvassa. De az ifjúságot 
untatja az így megírt sok okoskodás, őt csak a történet érdekli. Lehet, 
hogy ha valaki, tanító vagy atya, a történetet úgy fejtegeti, mint Campe 
megírta, igen jó és hasznos munkát végez, s talán ekkor a gyermek is 
elfogadja. De megírva könyvben, nem kell neki, olvasás közben unja, s 
ha ügyetlen gyermek, abbahagyja az olvasást, ha meg ügyes, átlapozza, 
kihagyja ezeket a részeket. Sőt ha nem hagyja is ki, hanem keresztül
vergődik rajta, akkor sem tanulságos az reá nézve, mert nem appercipiálja.

A szülő meg nagy ritkán olvassa az ifjúság számára írt munkát. 
Az pedig, hogy azért olvassa, hogy abból megtanulja a nevelés módját, 
ugyan kinek jutna eszébe ?

Ezek a közbeszőtt tanulságos fejtegetések e szerint fölöslegesek, s 
távolról sem oly nagyjelentőségüek, mint azt Campe hitte, vagy más 
pædagogusok is vélték.

A Campe-féle átdolgozás legszerencsésebb gondolata az a változ
tatás, melyet a mesén eszközölt. Az ő Robinsonja ugyanis épen, de épen 
semmit sem ment meg, csak életét. Egyetlen darab kenyeret sem, egyetlen 
fegyvert vagy egyetlen darab szerszámot sem. Teljesen a maga erejére 
van utalva, mindent magának kell megszereznie s elkészítenie. De Foe 
Robinsonja sok mindent kap a hajóról, s ez nagyot változtat a helyzeten.

Campenek ez a változtatása határozottan előnyére válik a munká
nak úgy pædagogiai szempontból, mint az érdekesség szempontjából.

Ezt a gondolatot aknázza ki a másik pædagogiai átdolgozás : a 
Grábner-féle, mely a Herbart-Ziller-féle iskola elvei szerint készült. 
S nem csoda, mert pædagogiai szempontból ez a legfontosabb mozzanat.

Mielőtt azonban az egyes átdolgozások ismertetésébe fognék, vizs
gáljuk meg, mi teszi a Robinsont oly kedvelt, s oly becses ifjúsági 
olvasmánynyá ?

Távolról sem az, a mit Rousseau vagy Campe hittek.
Robinson azért tetszik az ifjúságnak, mert ő maga egészen Robinson 

színvonalán áll. A legtöbb ifjút erős vágy szállja meg Robinsonná lenni. 
Robinson világa az ő világa.

Robinson története erősen izgatja a fantáziát. Mikor a gyermek 
Robinsont olvassa, kinőtt már a mesék világából, hol valószínű volt min
den, hol nem is fontos az a kérdés : való -e az esemény, vagy nem, csak az,
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hogy szép-e, vagy nem ? Ujjegyen, más legyen, változatos legyen, ez kell 
a mesében, a többi nem fontos a gyermekre nézve.

Ebben a korban azonban már kezdi érdekelni a való világ. A kér
dés most már az, megtörtént-e valósággal, lebetséges-e ?

De a fantázia azért tápot kivan, ezt szolgáltatják a kalandok. 
Ebben a korban a kalandok érdeklik a gyermeket. Merész, izgató, szinte 
hihetetlen, de azért lehetséges kalandok. Robinson ilyen. Kalandos, de 
lehetséges, valószínű, sőt mi több, tudjuk, hogy valóság is.-*1

A gyermek pbantásiáját e könyv oly irányban foglalkoztatja, mely 
egészen megfelel az ő eszmekörének, érzelmeinek, vágyainak, akaratá
nak. A gyermek ilyenkor ismeretre vágyik, tudni akar mindent, látni új, 
idegen világokat. Viszi őt a pbantásia messze, messze tengerekre, 
idegenbe, puszta szigetre. Önmagának akar élni, s önmaga alkotni egy 
világot vágyai és kívánságai szerint. A phantásia megalkotja e világot, s 
a gyermek ezernyi módosítását eszközli Robinson lakásának, berende
zésének, foglalkozásának. Maga szeret elkészíteni mindent, szerszámokat, 
kunyhót, ruhát s a mi kell. Ugyanezt teszi Robinson. Az ősfoglalkozások 
kedvesek előtte, a vadászat, a halászat, a földmívelés, az állatokkal való 
foglalkozás ; s ezt mind ott találja kedves könyvében. De érzései is 
ugyanazok : a primitiv ember egyszerű érzései. Nem csoda hát, ha együtt 
örül, együtt búsul bősével.

íme mennyit talál föl Robinsonban a maga leikéből az ifjú olvasó ! 
De ez még csak egyik tényezője a nagy kedveltségnek.

Egy másik fontos tényező, hogy a phantásiát nem köti erősen, 
szoros kötelékkel le, hogy tartozzék folyton, mintegy pórázon járva, 
követni a szerzőt. Csak anyagot ád neki, alkalmat a szabad működésre. 
Ezért foglalkozik gyönyörrel a bős történetével. Beleképzeli magát hely
zetébe, s azután tetszése szerint színezi a részleteket, s új és új képeket 
alakít. Az elolvasás után is soká foglalkoztatja s szórakoztatja.

Egy harmadik tényező a hatásban az, hogy ismereteit is gyara
pítja. Itt is fontos, hogy az ismeretek gyarapítása oly irányban történik, 
a mely a gyermek vágyának, kívánságának teljesen megfelel. Nem Campe 
tanít igazán, hosszas kitéréseivel, melyek nem kellenek a gyermeknek, 
hanem az esemény, a történet maga. Ennek fonalán ismerkedik meg a 
hajózással, a tengerrel, a hajós élet mindenféle dolgával. Az esemény 
tanítja őt arra, hogyan kell eszközöket készíteni, földet mívelni, véde
kezni s így tovább. A gyermek ilyen ismeretekre akar szert tenni, s 
ezeket nyújtja Robinson története.

* A m u n k a  keletkezése, s irod a lo m tö rtén e ti jelentősége bőven ki 
van fejtve T urzó  Ferencz em lített értekezésében, s a Malmosi-féle fo rd ítás  
(Ráth Mór k iadása) bevezetésében.
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Az igazi pædagogus tehát e szerint fogja átdolgozni Robinsont, 
e nem Campe elvei szerint.

Az erkölcsöt sem szabad belemagyarázni a történetbe : a helyze
teknek, a cselekvénynek kell olyannak lenni, hogy abból világosan ki
tűnjenek az erkölcsi elvek. A történet, a cselekvény, a mese maga legyen 
az erkölcsi elvek szemléltető oktatása. Ekkor nem is kellenek bele 
hosszas elmélkedések, melyeket a gyermek a nélkül is kihagy vagy 
unalommal olvas.

A jeles iró e szempontokat kiérzi, tehetsége épen abban áll, hogy 
megtalálja az utat közönsége szivéhez : azt adja, a mit olvasója kíván, s 
úgy adja, a hogy azt olvasója szereti.

Vizsgáljuk már most e könyv magyar átdolgozásait.
Nekem a következő átdolgozásokról van tudomásom :
1. Robinson Crusoe története. Foë és Geiger szerint kivonatban 

adja Vajda Péter. Négy színezett képpel. Pesten, 1844. Geibel Károly 
sajátja. 12-r. 158 1. — Második kiadás. Pesten, 1858. Lauffer és Stolp. 
12-r. 1601. (Eredetije: Schicksale Robinson Crusoe’s. Nach dem Engli
schen dargestellt von A. Geyger. Második kiadás. Berlin, 1842. Négy- 
képpel.)

2. Robinson Crusoe élete és kalandjai. Angol után átdolgozva. 
Három kötet. 114 képpel. Pest, 1858. Heckenast G. 110, 120, 110 1. 
(Vasárnapi Könyvtár. III. évf. 2—4 kötet. Az átdolgozó Pákh Albert 
vagy Karády Ignácz volt.) Hatodik kiadás, 1893. Franklin-Társulat.

3. Idősb Robinson Cruzoe utazásai, éleményei és csodálatos 
kalandjai. Eordította Maimősi Károly. Budapest, 1892. (Eredetije : Der 
erste und älteste Robinson. Robinson Crusoe des Alteren wunderbare 
Abenteuer und Erlebnisse. Neu bearbeitet von Ludwig Hüttner. Ein
geführt durch eine Geschichte der Robinsonaden, sowie eine Lebens
skizze von Daniel de Foë, dem Verfasser des ältesten Robinson. Von
C. Fr. Lauckhard. Leipzig, 1863. 13-ik kiadás. U. o. 1897.)

Campe ifjabb Robinsonját hárman fordították magyarra:
4. Ifjabbik Robimon. íródott a gyermekeknek gyönyörködtető és 

hasznos magok mulatságokra J. H. Kampe úr által. Fordítódott német
ből magyarra Géléi József & Ital. Nyomtatódott Pozsonyban, 1787.

5. Ifjabbik Robimon, mely a gyermekeknek gyönyörködtetésekre 
és hasznos mulatságokra németül Kampe J. H. által irattatott, magyarra 
pedig Gyarmathy Sámuel által fordíttatott az harmadik német kiadás 
szerint. Kolozsvárott, 1794. (A Géléi fordításának a megszólalásig hű 
másolata.)

6. Ifjabbik Robimon. Mulatságos olvasókönyv gyermekek és ifjak 
számára. Campe Henrik Joachim után Uzdi Péter. Legújabb fordítás.



Pesten, 1836. Hecfeenast G. (Uzdi Péter a. in. Vajda Péter.) Harmadik 
kiadás. 1858. (A fordító neve nélkül.)

7. Az ifjabbik Robinzon kalandjai. Mulatságos olvasókönyv. 
Campe J. H. után. Képekkel. Pest, é. n. (1870.) Heckenast. (Az előbbi
nek szövege a párbeszédek nélkül.)

8. A legújabb Robinson. Irta Györy Vilmos. Budapest. Második 
kiadás. 1873. Légrády. (Leginkább Campe és Gräbner G. A. munkái 
alapján.) (Ez utóbbinak eredetije : Robinson Crusoe. Mit Unterstützung 
von Gelehrten und Schulmännern für die Jugend bearbeitet von G. A. 
Gräbner. Bovorwortet von Dir. Dr. Kühner, Dir. Prof. Ziller und Prof. 
Dr. Karl Biedermann. Leipzig, 1864. 12. kiadás. 1879. Svéd és holland 
nyelvre is lefordítva.)

Az eredeti Bobinson átdolgozásai :
9. Robinson Crusoe élete és kalandjai. De Foë D. angol eredetije 

után a magyar ifjúság számára átdolgozta Radó Antal. Budapest. Má
sodik kiadás. 1894. Lampel.

10. Robinson Crusoe története. Az eredeti elbeszélés nyomán 
gyermekek számára átdolgozta Radó Vilmos. Budapest, é. n. (1884.) 
Eggenberger.

11. Defoe Dániel: Robinson Crusoe élete és viszontagságai. Pagot 
Walter 120 rajzával. Átdolgozta Gaal Mózes. Hetedik kiadás. Budapest, 
1893. Franklin-Társulat.

12. Robinson Crusoe élete és kalandjai. Átdolgozta Donászy F. 
Budapest, é. n. (1892.) Athenæum.

13. Robinson Crusoe viszontagságos élettörténete. Budapest. 
2-ik kiadás. 1884. Eózsa.

14. Robinson Crusoe. A magyar ifjúság számára átdolgozta 
Sándor M. Budapest, 1886. Nagel.

15. Robinson Crusoe. Campe és Hoffmann A. után az ifjúság 
számára átdolgozta dr. Koltai Virgil. Budapest. (Év és kiadó nélkül.) 
Márkus S. nyomdája. 1897.

16. Robinson. De Foë és Campe után a magyar ifjúság számára 
átdolgozta Sebők Z.sigmond. Budapest, é. n. (1898.) Singer és Wolfner.

17. Robinson Crusoe vagy egy hajótörött csodálatos kalandjai. 
Defoë első és valódi Bobinsonja után az ifjúság számára újonnan átdol
gozva. Pozsony, 1889. Stampfel.

18. Hildebrandt C. : Robinson gyarmata. Az ifj. Robinson foly
tatása. Ford. Szabó Antal. Pest, 1863. Lauffer és Stolp. (Eredetije: 
Bobinsons Colonie. J. H. Campe’s Bobinson der Jüngere. Fortgesetzt 
von Job. Andreas Hildebrandt. Leipzig, 1807. Negyedik kiadás. 1837. 
Franczia és svéd nyelvre is lefordítva.)

19. Robinson Crusoe. (Név nélkül.) De Foë Dániel után. Lauffer
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Vilmos tulajdona. (Évszám nélkül.) Nagy quart-alak, 16 oldal. Színes 
képekkel.

20. Robinson az i f  jobbik. Campe J. Henriktől. Hasznos olvasmány 
az ifjúság számára. Hat szinnyomatu képpel. Lauffer Vilmos tulajdona. 
(Név nélkül.)

21. Robinson Crusoe viszontagságos élete. Campe nyomán irta 
Baráti Lajos. Számos képpel. Eozsnyai Károly kiadása.

Robinsonádok :
22. Róbert Péter született anglus élete és különös történetei, ki 

is életét egy lakatlan szigetben sok esztendőig csudálatosán töltötte, 
emlékezetre méltóképen megfeleségesedett, gyermekeket nemzett és 
szenvedett sok viszontagságai után sorsával való tökéletes megelége
dését elérte. Fordította magyarra Sz. Szentiványi László. Pozsony és 
Pest, 1797.

23. Róbert Péter született anglusnak egy lakatlan szigetben tett 
második utazása, melyben magukat sok csudálatos állapotok előadák ; 
utoljára mégis szerencsésen London városába érkezett. Fordította ma
gyarra Sz. Szentiványi László. Pozsony és Pest, 1802. (Eredetije: 
Leben und besondere Begebenheiten Peter Eobert’s, eines gebohrenen 
Engelländers, welcher auf wunderbare Art sein Leben auf einer un
bewohnten Insul viele Jahre zugebracht, merkwürdig sich verheyrathet, 
Kinder gezeuget und nach vielem ausgestandenen Elende seine grösseste 
Zufriedenheit erlanget hat. Dresden, 174-3. (Újabb kiadásai: 1746, 1762, 
1771, 1793.)

Zweyte Eeise und besondere Begebenheiten Peter Robert’s, Eines 
gebohrenen Engelländers, nach einer unbewohnten Insul, wobey sich 
viele merkwürdigen Sachen ereignet. Und wie er endlich wieder in 
London glücklich angelanget. Dresden und Leipzig, 1745. (Üjabb ki
adásai 1746, 1763, 1771, 1794.) E két munka, melyek a legjobb robin
sonádok közül valók, német eredetiek, nem angol művek átdolgozásai.

24. A puszta sziget vagy Kardos Pete)' tengeri utazása és története. 
Irta Tatár Péter. Pest, 1862. Bucsánszky. (Campe nyomán kivonatosan 
és magyar viszonyokra alkalmazva.)

25. Magyar Robinson, vagyis Újvári és Miskei magyar vitézeknek 
viszontagságai és azoknak a világ különféle részeiben történt csodálatos 
esetei. Egy eredeti költeményes igazság. Irta Szekér Alajos Joákim. 
Pesten, 1808. Ilartleben.

26. Ujváry Miklós, a magyar Robinson. Irta Radó Vilmos. Buda
pest, é. n, (1899) Athenæum. Az előbbinek átdolgozása. Képekkel.

27. Geschichte des Herrn Andreas Jelki, eines gebohrenen Ungars
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etc. Wien, 1799. (Német munka magyar emberről, s minthogy újabb 
magyar munkák forrásául szolgál, megemlítem. Heinrich még három 
ilyet említ.)

28. Geschichte des Herrn Andreas Jelki. Ofen u. Pressburg, 1784.
29. Ugyanaz Sartori: «Pantheon denkwürdiger Wunderthaten» 

czímü munkájában. IH. k. 3. f. 1816.
30. Der ungarische Robinson oder Schicksale und wunderbare 

Abentheuer Karls Jetting, eines gebolirenen Ungars. Wien, 1797.
31. Jelki Andrásnak, egy született magyarnak történetei, a ki 

minek utána fcok szerencsétlen eseteken, hajótöréseken, raboskodáson és 
a vad emberek között életének különféle veszedelmein által ment volna, 
végre Batáviában nevezetes tisztségekre hágott. Sándor István. Győrött, 
1791. (Az 1779-iki német szöveg fordítása.)

32. Jelky András bajai fiú rendkívüli kalandjai ötödfél világrész
ben. Irta Hevesi Lajos. Budapest, 1872. 4-ik kiadás. 1896.

33. Kádár Pali, a magyar Robinson. Irta Bong ér fi János. Ifjabb 
Nagel Ottó kiadása.

34. Patrick szigctje. Irta Baróti (Gaal Mózes). Ifjabb Nagel Ottó, 
Budapest.

Ez a pontos összeállítás Heinrich Gusztáv érdeme, ki már említett 
czikkében («Egyetemes Philologiai Közlöny», XXIII. kötet. 1899. 757— 
760. lapon) közli e repertóriumot, melyet én csak négy számmal egészí
tettem ki. Nála a 20., 21., 31. és 32. számúak nincsenek felemlítve. 
Nem hiszem azonban, hogy ez az összeállítás is teljes volna.

Láthatjuk e névsorból is, hogy Robinson elég jókor jelenik meg 
nálunk is, s nagyon népszerű olvasmány ma is.

Nem szándékom mindezen Robinson-fordítások, átdolgozások 
vagy Robinsonádok philologiai ismertetését adni. Pedagógiai szem
pontból veszem tárgyalás alá egy következő czikkben ezek közül azokat 
a munkákat, a melyek az ifjúságnak vannak szánva. Minden bizonynyal 
figyelmet érdemel ez az irodalom, s kívánatos tudnunk, hogy a sok 
közül melyeket adhatjuk nyugodt lélekkel gyermekeink kezébe, melyek 
azok, a melyek nemcsak gyönyörűségükre, hanem jellemüknek s ízlésük
nek nemesítésére is szolgálnak.

W e s z e l y  O d ó n .



VEGYESEK. 633

VEGYESEK.

— A tankönyv-bírálati szabályzat egy  hiánya. Concret eset
ből kifolyólag vagyok kénytelen az 1896. évi 1940. ein. sz. a. kiadott 
szabályzat egy hiányára figyelmeztetni, mely egyrészt megnehezíti a 
tankönyv-bírálók tisztét, másrészt tárt ajtót nyit a tankönyv-irók és ki
adók visszaéléseinek. Értem azt a kényes pontot, hogy a szabályzatban 
az új kiadás alaki és tárgyi (tartalmi) viszonya az előbbenihez épen- 
séggel nincsen érintve, s így megtörténhetik s meg is esett az, hogy 
ugyanazon tankönyvnek pl. második kiadása annyira elüt az első kiadás
tól, hogy mindkettőnek egyidejű használatát merőben lehetetlenné teszi. 
Teljesen felforgatott sorrend, a túlságig növelt terjedelem, magasabb ár, 
stb. A visszaélés illetve kijátszás itt abban nyilvánul, hogy a )  egy volta- 
képen új könyv alakilag csak mint új kiadás terjesztetik fel bírálatra. 
h) hogy a 2-ik kiadás megjelenésével az előbbeni makulatúrává lesz,
c) hogy az egyszer bevezetett könyvnek új kiadása is be van vezetve — 
az engedélyezést feltételezve, d) hogy a tanulók kénytelenek új és drá
gább könyvet venni, a mi talán még rosszabb, mintha egészen új, de 
olcsóbb (és jobb) könyvet vezettek volna be. — En úgy érzem, hogy ez 
nem méltányos, sőt talán nem is correct. — Nem lehetne-e, sőt kollene-e 
ezen segíteni ? ! — Azokat a szélső határokat, a melyek között a «javított 
és bővített kiadások» és a jogos és megokolható változtatások mozoghat
nak pontosan ugyan megjelölni nem lehet, de megközelíteni talán csak 
mégis. — Ez az apróság már meg volt Írva, a mikor a « Tanáregyesületi 
Közlöny» 163. lapján megpillantottam Stutorisz azonos tárgyú felszó
lalását az eperjesi körben. Mivel ez arra enged következtetni, bogy a 
szóvá tett baj több helyen lappang, pótlólag ajánlom, hogy a dologgal 
illetékes, hivatalos köreink is behatóan foglalkozzanak. (M-)

—  A képes-levelezőlapok m int az érzékiség terjesztői. Kérem 
ne vegyék ezt a fontoskodónak látszó czímet tréfára, mert ha még nem 
tudnák, mindjárt látni fogják, hogy itt szomorú valóságról van szó. 
Igen, az a n z i x  egyetemes világ-kőrútjában immár szintén megérkezett 
az érzékiség birodalmába és arra a veszedelmes csúcsra, a honnan egye
nesen a pocsolyába zuhan ; ő is hasznára fordítja a belénk ojtott és ma 
lépten-nyomon ingerelt érzéki hajlandóságot és ezzel az ügyes fogással — 
a czél szentesíti az eszközt — nagy hatásra s még nagyobb jövedelemre 
tesz szert. Mert : képes-levelezőlapokat gyűjteni, nemde, szép és ártatlan 
foglalkozás (én a századvég egyik legtúlzottabb, legmeddőbb és legeszte
lenebb tömegszenvedélyének tartom), a sujet-t ellenőrizni pedig vajmi 
nehéz, tanú rá a m. kir. posta, mely a tilalom daczára bizony sok ezer 
olyat továbbít, a min, ha szerencsére nem volna rányomtatva «Levelező-
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Lap » mint enyhítő körülmény, mi is megütköznénk. Tehát mindenki 
gyűjt olyat és azt, a mit épen kap. Már most tessék néha a pedellus 
szobájában fekvő postát átnézni, és ki-ki megütközéssel győződhetik 
meg róla, hogy ez a baczillus ilyen szalonképes köntösben már az iskola 
szentélyébe is beszemtelenkedik, s hirdeti és terjeszti az amúgy is túl
iéba szellemet és korai érettséget. Az ilyen trágár és erkölcstelen jelene
teket ábrázoló cziklusokat nemrég Párisban láttam s azt hittem odavaló 
különlegességek, holott idehaza még szabadabban árulják és terjesztik. 
Nos, az ilyen képes-levelezőlapok, még ha legártatlanabb minőségükben 
csupán veszedelmesen szép női fejekre szorítkoznak is, mint a bárány
bőrbe bújtatott farkasok, gonoszabbak a hírhedt pikáns photographiák- 
nál, mert mintegy társadalmi útlevéllel utaznak és a felnőttek asztalfiá
ból könnyen lopódznak az iskolatáskába. — A ki majdan megírja a 
századvég kultúrtörténetét, ezekről a nyomtatott kisértésekről sem feled- 
kezhetik majd meg és utódaink bámulattal olvassák majd, hogy volt idő, 
a mikor egy rongy-papirra a legnagyobb hitványságot pingálhatták és 
az szalon-, forgalom- és gyűjtőképes lett, hacsak hátlapján ez volt olvas
ható : Levelező-Lap ! — Ajánlom a tanítóknak, hogy az iskola körül, a 
szülőknek, hogy otthon éber figyelemmel kisérjék ezt a csekélynek látszó, 
de a nevelésre valóban fontos apróságot. (kf.)

— Az állami népiskolák helye. Jász-Nagykun-Szolnokmegyében 
az iskolaköteleseknek körülbelül negyede (4-3,000-ből 10,000) nem jár 
iskolába; de nem is járhatna valamennyi, mert legalább 136 tanító és 
tanterem kellene még a 4 4 6  mellé, hogy minden gyermek iskolázható 
legyen. Itt a legmagyarabb vármegyében, a hol a műveltség fejlesztése 
biztosan a nemzeti kultúra javára esnék, volna első sorban helye az 
állami népiskoláknak.

— A Tanítók Kaszinójának v ita té te le i a folyó iskolai évre a 
következőkben állapíttattak meg: Milyen legyen a felnőttek oktatása? — 
Thék Endre ifjúsági ezredei az iparos ifjak nevelésének szolgálatában. -— 
A gazdasági ismétlő oktatás a fővárosban. — A züllött gyermekek javító 
iskolái. — Egy herczegnő mint fővárosi diakonissza. — A Nagypénteki 
Beformatus Társaság nevelőintézete. — Egy kigunyolt intézmény (a 
gyöngetehetségűek iskolája) az emberi könyörület szolgálatában. — Új 
kísérlet az írva-olvasás terén (phonomimika). — A Tanítók Háza, — 
A fővárosi tanítók pénzintézete. — Az «Urania» mint beszélő és mutató 
könyvtár.

634-
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Felolvasó ülés 1900 november 17-án.

Jelen vannak : Heinrich Gusztáv elnöklése mellett Zsilinszky 
Mihály államtitkár, Bittenbinder Miklós, Ercidi Béla, Groó Vilmos, 
Geöcze Sarolta, György Aladár, Halász Ferencz, Katonáné Thuránszky 
Irén, Kerékgyártó Elek, Kovács János, Kemény Ferencz, Lederer Abris, 
Lubinszky Emilia, Miklós Gergely, Nagy László, Palágyi Lajos, Badó 
Vilmos, Sebestyénné Stetina Ilona, Wágner Alajos, Weszely Ödön, 
Volenszky Gyula, Trájtler Károly, utóbbi mint jegyző. Számos nő és 
férfi vendég.

I. Elnök az ülést megnyitja. Kemény Ferencz dr. méltatta: l'álffy 
János gróf alapítványának nagy jelentőségét. A Társaság köszönetét 
mondott előadónak lelkes szavaiért. Elnök jelenti, hogy Pálffy János 
grófnak tiszteleti tagságára vonatkozólag az elnökség a januári nagy
gyűlésen fog előterjesztést tenni.

II. Geöcze Sarolta : «Л testi fenyíték kérdésé»-ről olvas fel, s 
annak alkalmazása ellen foglal állást. (Fölolvasása a folyóiratban közöl- 
tetni fog.) A kérdéshez szól : Weszely Ödön, a ki elismeri, hogy előadó 
igen érdekesen beszélt a tételről. Előadó felölelte a fegyelmi kérdést 
egész terjedelmében és tulajdonképpen arra felelt meg, vajon megenged
hető-e az iskolában a testi fenyíték, igen vagy nem ? Felszólaló szerint 
a kérdés még ma sincsen megoldva ; a mai felolvasás is homályban 
tartja. Hibának tartja a kérdésnek ilyen formulázását, mely a kérdést 
magát mintegy az élére állítja. Hibának tartja azt is, hogy a kérdést 
magát a jog terére terelik át, mert szerinte ez paedagogiai kérdés, melyet 
így formulázhatna inkább : szükséges-e, czélszerű-e annak alkalmazása ? 
A jognak a tudomány ad irányt, a §-ok is e szerint változnak. Nem 
tartja azonban helyesnek azt sem, ha a kérdést a humanismus terére 
játszák át. Az bizonyos, hogy semmiféle büntetés sem jár kellemes érzé
sekkel, mindenikben van brutalitás. Legbrutálisabb azonban az a mód, 
a mikor hideg józansággal, óra után, hatósági személyek közbenjárására 
alkalmazzák a testi fenyítéket. Sokkal kevósbbé brutális, emberileg ért
hetőbb és természetesebb, ha a tanító jogos morális felindulásban bün
tet. Hyenkor a büntetésnek meg van a foganatja és az ilyenkor elcsattant 
pof hatásosabb, mert a gyermek is jobban érzi a rend megbontásának 
következményét. Arról mindenesetre lehet vitatkozni, mikor jogos ez a 
morális felháborodás ? Abban az esetben, a mikor a gyermek durván 
megsérti az erkölcsi rendet : ilyen esetben biztos lehet a tanító, hogy 
minden törvényes forum előtt fölmentenék. Kerékgyártó Elek saját



tapasztalatairól beszél. Öt is megfenyítette egyszer a tanárja azért, mert 
pár perczczel később jött az iskolába. A tanárból később tudós férfiú 
lett, de azért mindig gyűlölte őt a keserves leczke miatt. A pædagogus- 
nak rendkivül óvatosnak kell lennie a büntetés kiszabásánál. A szeretetet 
kell alkalmaznia ott is, a hol szigorúságot kell mutatnia. Az is vele tör
tént meg, hogy megidézték az iskolaszék elé és fel is akarták menteni a 
tanítás alól, mert nem alkalmaz testi fenyítéket, mert nem veri ki a 
gyermek testéből az eredendő bűnt. Ebből a fölfogásból azt Ítéli, hogy 
nálunk még nem lehet a testi büntetést eltörölni. A «Népnevelők Egye
sülete» is pályázatot hirdetett egy Ízben erre a kérdésre s daczára, hogy 
a feltételekben kiküszöbölendőnek tartották a botot az iskolából, a pálya
díjat mégis olyan munkálat nyerte el, a mely a testi fenyítést fönnakarta 
tartani. Azt ő is elismeri, hogy soha olyan tisztességtelen, rakonczátlan, 
makacs fiúk nem voltak, mint vannak a mai időben. Ennek oka az álta
lános fegyelmezetlenségben rejlik. Méltán kérdezhetjük, hol van meg 
manapság a fegyelem ? Még az egyetemi ifjúságnál sincsen meg. Tehát 
mégis kiküszöböljük a testi fenyítéket ? Hát a halálbüntetést miért nem 
merték eddig eltörülni ? Mert hazánk közerkölcsi viszonyai ezt nem 
engedik meg. Ö szerinte nagy súlyt helyezne az ifjúság önérzetének fej
lesztésére. Azt óhajtaná, ha a tanító munkássága nemcsak az iskola 
falai között, de az életben is mutatkoznék. Azt kívánná, hogy a tanítók 
választásánál ne a protectió játszaná a főszerepet, hanem az arravalóság. 
Azt akarná, hogy a képzőintézetek külön életbölcseleti előadásokban 
ismertetnék meg az ifjú tanítói nemzedékkel azokat a feladatokat, a 
melyek reá az életben várnak. Mennyire megváltoznék ily módon az 
iskola képe azzal szemben, hogy ma sem a család, sem az iskola, sem a 
társadalmi viszonyok nem nevelnek. Az a nézete, hogy mindaddig a míg 
ezek a viszonyok nem változnak meg, a testi fenyíték, de csakis a fiúk
nál, nem küszöbölhető ki. Ezt azonban egészen az iskola keretében 
hagyná meg. Nagy László szerint nem egészen helyes alapon folyik a 
vita. Ha vitatkozni akarunk a Pædagogiai Társaságban e kérdés fölött, 
akkor a testi büntetés szempontjából a különböző fegyelmi eljárásokat 
kellene tárgyalni. Szerinte legfeljebb csak két esetben alkalmazható a 
testi fenyíték. 1. Abban az esetben, a mit Weszely tagtárs ajánlott. 
2. A mikor a gyermekek egymás ellen durva sértést követnek el. Ilyen
kor nemcsak szabad, de kell is a testi fenyítést alkalmazni. Lopás stb. 
ilyen bűnért a testi fenyítés nem alkalmazandó, legkevésbbé az iskolá
ban. De a morális felindulásnak sem volna szabad tág teret engedni a 
fegyelmezésben. A kiindulás helyes alapja egyedül a tanuló egyénisége 
lehet, mert éppenséggel nem közömbös dolog az, hogy milyen viszonyok 
között él a gyermek. A gyermek tanulmányozása legyen világító mécsese 
a fegyelemnek. Kovács János abban a kérdésben, alkalmazható-e a testi
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fenyíték az iskolában, egyetért Weszely álláspontjával. Összeveti a külön
böző államokban dívó fegyelmi szabályzatokat egymással és azt látja, 
hogy az a két nemzet (Anglia, Amerika), mely megengedi iskoláiban a 
testi fenyítést, éppenséggel nem áll a leghumánusabb nemzetek mögött. 
A testi fenyítés kérdése nem lehet csupán a humanismus kérdése. Van
nak ennél brutalisabb büntetések. A míg pl. testi fenyítést adott esetben 
alkalmazna, a gyermek éheztetését kizárná a fegyelmezés eszközei közül. 
Különben is nálunk a testi fenyítés alkalmazbatása kimondva nincsen, 
eltiltva sincsen. Hazánkban 30,000 tanító van, ez még sem lehet mind 
a szeretet apostola. Számolni kell azzal, hogy a mint eddig, úgy ezután 
is elő fog fordulni a testi büntetés, és intézkedéseket kell keresni, hogy el 
ne fajulhasson. Ha tiltva volna, titokban alkalmaznák. A lelkiismeretes 
tanító respectálná a tilalmat, a lelkiismeretlen titokban az ellenőrzést 
elkerülve — gyakorolná. Az volna itt a tulajdonképpeni feladatunk, 
megállapítani azokat a módokat, a melyekkel ezeket a visszaéléseket 
meggátolni lehetne. Tanuljunk e tekintetben az angoloktól, a hol a 
tanítónak a testi fegyelmezés alkalmazásakor minden egyes esetben 
jelentést kell tennie felettes hatóságának. Ha aztán pl. nem tudja indo
kolni eljárásának szükségességét, vagy pl. eltitkolná, az neki fegyelmi 
vétségül számíttatik s a szerint bűnhődik. így mindig abban a tudatban 
lesz, hogy a testi fegyelmezés reá nézve is fegyelmi esetet jelent. György 
Aladár kijelenti, hogy testi büntetésre szükség van s erre a jogot meg 
kell adni a tanítónak. A testi büntetés azonban csak akkor lesz igaz
ságos, ha azt a tanító szeretetből alkamazza. A jól képzett és szellemileg 
művelt tanító helyesen fogja ezt alkalmazni. Mivel azonban a tanítók 
nagy részéről ezt nem mondhatja el, szükségesnek tartja a törvénynyel a 
tilalmat kimondatni. Heinrich Gusztáv elnök tájékoztatja a Társaságot, 
hogy pædagogiai kérdésekben csak vitatkozunk, de nem szavazunk. 
A kérdéshez szólva kijelenti, hogy Weszely tagtárs nyilatkozatától fél 
legjobban. A morális felháborodásban történő testi fenyítés igen vesze
delmes dolog lesz, mert majd minden tanító kimondja magáról, hogy 
morális felháborodásában büntetett. A botbüntetést véglegesen ki kell 
zárni az iskolából, mert ez úgy a tanulóra, mint a tanítóra egyaránt 
rosszhatású. Szerinte a kérdést nem úgy kellene fölvetni : szabad-e testi
leg büntetni ? — hanem azt, hogy a botbüntetés eltörlésével mit kel
lene helyette alkalmazni ? Az tény, hogy a tanítókat fiatalon küldik már 
be az iskolába ; még úgy szólván ők maguk is gyermekek s az ilyenek 
aztán nem tudnak boldogulni annyi gyerekkel. Ezek aztán csakhamar 
megszokják a testi fenyítés alkalmazását és nem tudnak ellenni nélküle. 
Egyetért Kerékgyártóval abban, hogy a képzőkben az élettapasztalatok 
közlésére is súlyt helyezzenek.

Elnök az ülést berekeszti.
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T ő k é s  L a jo s ,  Ásványhatározó. Budapest, 1900. Franklin-Társulat. 
112 lap, 12 rajzzal. Ara kötve 1 Kor.
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Ára 40 fillér.
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Budapest, 1900. Franklin-Társulat. 257 320 lap. Ára 1 Kor.
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Ára 1 Kor.
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Gusztáv. 19 lap.
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bölcselet köréből. Budapest, 1900. Franklin-Társulat. 308 lap. Ára 5 Kor.
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sem késő, 24 1. ára 8 fill. — H o rvá th  Já n o s , Az elégedetlen és a telhetetlen, 
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Gellért vértanú első Csanádi püspök élete, 62 1. ára 32 fill.

V a rg h a  Z s ig m o n d  d r ., Egyháztörténelem, iskolai használatra. Buda
pest, 1900. Szt. István-Társ. 180 1. ára fűzve 1*40 K. kötve 180 K.

G a a l M ó ze s , Magyar király mondák. G y u l a y  L á s z ló  rajzaival. Buda
pest, 1901, Franklin. 112 1. Ára l -50 Kor.

G a a l M ó ze s . Kujak András keleti utazása. Az ifjúság számára. 2-dik 
kiadás. G oró  L a jo s  22 rajzával. Budapest, 1900, Franklin-Társ. 231 1. Ára 
3 kor., díszes vászonkötésben 5 Kor.

G a a l M o ves , Virág Palkó, 2-dik kiadás. Neogrády Antal rajzaival. 
Budapest, 1900, Franklin. 216 1. Ára 3 Kor. kötve 5 Kor.

K o n c s e k  L a jo s ,  Tanítók zsebnaptára az 1901. évre. 23-dik évfolyam. 
Budapest, 1901, Légrády-Testvérek.
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