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~\z ünnepély, melyre ma hagyományos szokás

szerint. két tanévnek átmeneti hatátszélén összegyule-

keztüuk, két körülményben találja indokelását.

Összegyülekeztünk egyfelől, hogy azon jelentés

ulupján. melyet az egyetem ügyeinek vezetésével a

lefolyt tanév alatt, mint rector megbízva volt férfiú

elénkbe telj eszt, szemlet tartsunk egyetérnünknek

rendeltetéséhez képest kifejtett munkálkodása, vala-

mint a körében felmerült nevezetesebb események

felett: buzdítást és serkentest nyerve azoktól, ha elő-

menetelére azolgáltak ; intésül véve azokat, ha hátrá-

lly:mt voltak, hogy okait keresve, gondosan elhárítsuk

azokat. el netalán elszenvedett kárt helyrehozzuk, s azt,

a mi hiányos lett. pótoljuk. Ezután pedig, hogy azon

férfiúnak. ki az ügyek vezetése által igényelt annyi

fárasztó, terhes munkásaágot, körültekintő éber gon-

üossúgot kifejtett, s tapintatos eljárása által vala-

mennyi összemúködő személyes tényező közt fenn

tudta tartani azon egyetértést, mely a munka sikeré-

nek nélkülözhetlen feltétele; az egyetem polgárai közt

pedig a kötelességérzettel párosult rendet" rnely a mint

minden egyesnek becsültetest szerez, az anyaiskola-

uuk is díszére válik: mind ezért ő neki most, midőn
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terhes megbizatásának leteltével, vezérlő helyéről

ismét visszalép, hálás elismerő köszönetünket nyil V{L-

nitsuk.

És ezzel kapcsolatban indokolja el, mai ünnepélyt

azon épen most végbement cselekvény, melynél az

egyetemi ügyek vezetésével és elintézésével a testü-

leti hatóságok körében megbízva volt tisztviselők,

megbízatások éves tartamának véghatárán, a jelvé-

nyekkel együtt hivatalukat is átruházták azokra, kik

ugyanily egy évre szóló megbízással lettek az illető

választótestületek részéről megtisztelve.

A bizalmi szavazattal megejtett választás képez-

vén azon hivatalok viselésének alapját, ebben találja

az egyetemi testületek önkormányzata is, mint szer-

vezetének egyik sarkköve, jellegző kifejezését.

Egyetemünlmek jelenleg fennálló, a munkafel-

osztás és a közremüködő részeket egységesen össze-

foglaló rendszeresség elvére alapított testületi szer-

vezetében, ~L körében képviselt tudományszakok sze-

rint csoportositott tanári testületek képezik, mint

társkarok az illető tanulmányi osztály közvetlen igaz-

gató hatóságát, mely a tiszti köréhez tartozó kari és

fegyelmi ügyeken kívül, hivatva van szakilletékessé-

génél fogva, minden tanulmányi ügyet megállapított

ügyrendje szerint elintézni, illetőleg azok iránt javas-

latokat tenni.

Az egyetemi tanács e karok közt, melyek benne

dékánaik és prodekánaik által képviselve vannak, az

egyes í t ő, másfelől pedig köztük és a kormány közt

a k ö z vetítő kapcsot képezve, mint legfelsőbb ható-

ság intézkedik a kormányzást, tanitást és fegyelmet
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illető mindazon ügyekben, melyek a karokat közösen

érdekelve, egyértelmű elintézést igényelnek; a miért

is az hivatva van mindenre, mi az egyes karok külö-

nös hatáskörén kívül esik, felügyeleti jogot gyako-

rolni, s őrködve az azoknak illetékességi köreit el-

választó határokra, s összeszelődő érdekeiket lehető-

leg egymással kiegyeztetve, határozataikat az egye-

temiség szempontjából megbirálni, illetőleg felfüg-

geszteni.

Azáltal, hogy mind e hatóságok nem felsőbb hely-

ről kinevezett, hanem tanári tagjai köréből önmaguk,

illetőleg megbízott jaik által szabad szavazással válasz-

tott elnökök vezetése mellett tanácskoznak, határoz-

nak és intézkednek a fennálló szabályok értelmében,

működnek azok mint szabad önkormányzó testületek.

Ennek megfelelőleg azoknál az elnök sem alája rendelt

személyzetet vezet és kormányoz, hanem úgy a ta-

nácskozás vezetésében, valamint minden egyéb tiszti

köréhez tartozó ügyben mint azoknak megbizottja

működik ; ő maga viseli azonban a kormányzó felső

hatóság irányában első sorban a felelősséget nemcsak

a fennálló törvények és szabályrendeletek végrehajtá-

sáért, hanem még a testület határozataiért is, a meny-

nyiben azok saját hozzájárulásával hozattak volna.

Nagyobb azonban, mint minden ily szabályokkal

körülirható azon felelősség, melyet az elnök, bár úgy

mint a testület minden egyes tegja, de a· hivatásának

tágasabb körével arányban csak még nagyobb mér-

tékben, saját öntudatának erkölcsi itélőszéke előtt

visel, melynek számolni tartozik minden általa, akár

cselekvőleg, akár mulasztólag az egyetemnek rája bí-

zott érdekein ejtett csorbáért, akár azok tényleges
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sérelmet szenvedtek volna, akár csak hátráltatást kü-

lönben lehetséges előmenetelükben.

És növekszik e felelősség mértéke még a helyzet

magasságával, melyen el vezérlő elnöki szerepet vi-

selni kell, tágulván azzal a kör is, melynek központjá-

ban mind számcsabhan összefutnak a kielégitést kö-

vetelő különféle igények szálai, s meghosszabbodik

annak kerületén az érintkezés határa az azon túl álló,

mind hathatósabb tényezőkkel.

Ily magaslaton áll egyetemünk szervezetében el

rector hivatás köre. •

Díszes az, mind azon tekintély és jelentőségnél

fogva, mely egyetemünket rendeltetés éhez és a közmű-

velődés emelésében, a tudomány fejlesztésében, eL szak-

szerű képesítesben kifejtett rmmkálkodáshoz képest,

hazánk egyéb országos intézményei sorában megilleti;

mind azon kiváló jelességű férfiak érdemeinél fogva,

kiknek emléke a rector helyéhez kötve van, mind

pedig még azért is, mert oda csak egy út, a bizalom

vezet olyanok részéről, kiknek bizodalma tulajdon ér-

demeltségüknél fogva már magában lS kitüntető.

De a mily díszes a rectori hivatal, szintoly nehéz

súlyokkal terheli meg annak vállait is, ki azon kitün-

tetésben részesűlt, hogy hivatva lett abban az egye-

tem képviselőjének szerepét viselni.

Ha pedig még azok is, kiket kitünő, s épen e

szerepre is oly kiválóan képesitő tulajdonságaik tel-

jes önbizalomra felbátorithattak volna, csak szeron-

gatott kebellel és még a bizalom szülte lritüntetés

feletti örömet is elfojtó aggodalommal vették magukra

eszerepet; úgy nekem méltán annál alaposabb okom

van aggódni most, midőn [1, bizalmi szavazat folytán,
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melylyel eLZáltalam igen tisztelt választótestület ez

ízben az orvosi Imr köréből igénytelen személyemet

tisztelte meg, az általam soha nem keresett, sem nem

óhajtott hivatal körébe belépek; elégtelenségern lesújtó

öntudata ellenében mindenek előtt támaszt keresve

azon kötelességben, melynélfogva az egyetemi köz-

ügyek vezetésével kapcsolatos terhek viselésével, a

tanári testületek minden tagja tartozik, s a melynek

érzete vezetett engem akkor is, midőn a választátes-

tület által felajánlott hivatal elvállalásat kijelen-

tettem.

És legyen szabad azonfelül magamat még azon

reménynyel is felbátorítani, hogy úgy az igen tisztelt

egyetemi tanács, mint a kari tanártestületek, kiknek

irántam legalább közvetve tanúsított bizodalma he-

lyezett e hivatalba, az ezennel hozzájuk intézett ké-

résemet meghallgatva, illetékes közremüködésükkel

támogatui fognak, s hogy emellett, valamint az ál-

landó hivatali személyzetnek annyi tiszt-elődeim által

kitünőnek elismert segítségével, képes leszek a tiszti

körömhöz tartozó teendőket legalább méltányos igé-

nyeknek megfelelőleg teljesíteni.

Részemről CSfLk azt igérhetem, hogy arra teljes

erőmből törekedni fogok, ügyelve az ügyvitelben el-

halogatást nem tűrő pontesságra. mindenben pedig a

fennálló törvények és szabályrendeletek szigorú kö-

vetésére, ezáltal biztositva egyetemünk múködésében

azon rendet, mely két sarkkövének, eLZönkormányzat-

és a, tanszabadságnak nélkülözhetlen alapjául szolgál.

Ez igéretemben vélem teljesen összefoglalhatónak

rectori működésem előrajzát. Mert új czélok lritüzése,

vagy olyanokra irányzott intézmények kezdeményc-
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zése, egyetemünlmek előbb vázolt szervezete értel-

mében, a rector tiszti határkörén kívül esnek; olya-

nokra vonatkozó kérdések felvetésére, vagy indítvá-

nyok tételére pedig a rector semmivel sincsen jobban

hivatva és feljogosítva, mint az egyetemi testület bár-

mely más tagja.

Ha ezután, egy új tanév küszöbén állva, ~gye-

temünknek legközelebbi jövője felé kitekintek, úgy

találom. hogy annak reform-korszaka úgy szellemi,

valamint anyagi tényezőire nézve, még ugyan leoránt-

sem járt le, sőt mint reménylenünk kell, még sokáig.

nem fog lejárni; mert csak az tűr meg reformot, a

mi még javítható, tökéletesbíthető, a tökéletesbülésnek

pedig sem emberi, sem természeti alkotmányban határ

nem szabható, mert mindazoknak fennállásában nincs

megállapodás, hanem csak vagy előhaladás, vagy visz-

szamenetel, a tökéletesbülés befejezését nyomban kö-

vetvén a hanyatlás; kivánnunk kell azért, hogy egye-

temünknek valódi reform-korszaka, mely javít és tö-

kéletesbit, tartson még mentől továbbra.

Másfelől mindazáltal kijutottunk már azon vál-

ságos időszakból is, melyben az egyetemi alkotmá-

nyunk visszaállítása után következő évek során át

állottunk, midőn állami és nemzeti életünk sorsa fe-

lett gördülvén el döntő körökben a koczka, szükség-

képen egyetemünknek elfátyolozott jövője előtt is

kétesen hányódtunk majd a biztató remény, majd az

elcsüggesztő félelem közt; midőn el volt ugyan moz-

dítva a gát, az oly soká visszatartóztatott, de tovább

már el nem napolhatóknak látszó reformok előtt, ele

megindulásuk iránya annál kétesebb volt. Kétes volt,

vajjon kiindulásuk pontja teljesen külöuválasztva lesz-e
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az egyetem minden addigi éleményeinek lánczolatá-

tól ~ avagy múlt jának valamely lánczszeméhez fog

tapadni ? és ha igen, melyikhez ~ Olyanhoz-e, mely

egyetemünk azon szomorú korszakából való, melyben

az a tudományosságnak inkább csak nevét viselve, de

annak jelét alig adva, egyházi és állami gyámság alatt

tartva, daczára hogy mindenkor tagjai sorában jeles,

sőt látünő szellemi képességgel és tudományossággal

rendelkezett, szellemileg még is eltörpülten tengődött,

a nemzeti közrnúvelődés emelésére hatást alig gyako-

rol ViL; avagy múlt jának oly lánczszeme fogja-e a re-

form kiinduláspontját képezni, melynek kerszakában

hosszú éj után új hajnal látszott az államra viradni.

.melynek, habár csak rövid ideig tartott világító fény-

koszorújából leszállott egyetemünkre is egy fénysugar,

a tanszabadság elvét feltűzve homlokzatára ~

Ily kérdések keltettek azon, reformot követelő

és igérő időszakban egyetemünk körében élénk, sőt

nem minden tusakodás és surlódástól menten maradt

eszmecserét, általában pedig aggodalmakat, melyek-

nek nem egy tiszt-elődöm adott székfoglaló beszédje-

ben is kifejezést.

De ez idöszak, úgy vélem, most már teljesen be-

fejeződött; mert hála sorsunk intézőjének, a szilárdabb

alapra eljutott államban megszilárdúlt egyetemünlmek

is alapja úgy szellemi, mint anyagi tekintetben.

Megszilárdúlt egyetemünk a munkaképességet

szolgáltató anyagi alapjában, a mióta az nincsen többé

egyedül az egyszer" mindenkorra szóló, az egykori

kezdetbeli viszonyokhoz képest elégséges, sőt talán

fényes, de az előhaladó kerszakkal mindinkább növe-:
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kedő anyagi szükségletek kielégitésére mind kevésbé

elégséges ősrégi hozományára utalva, melynek elég-

telensége okozta volt jelentékeny részben fejlődésé-

nek visszamaradását is; hanem amióta az a lelkesen

gondoskodó kormánynak szószólása, a felvilágosodott

nemzeti képviselőtestület bőkezű készsége mellett és

felséges királyunk pártfogása alatt az állam oltalmába

eljutott, mely immár áldozatkészen gondoskodik arról,

hogy az a tulajdonát képező, oly dúsnak elhirhedt

régi alapja mellett, ne szenvedjen többé fogyatkozást,

hanem hogy legyen előhaladó fejlődésének mértéké-

ben ellátva ezentúl mindazon anyagi eszközökkel, me-

lyek nélkül ez idő szerint feladatának megfelelni ké-

pes nem volna; hogy ne tengődjék az többé mintegy

az állam telkén álló edénynek szükfalai által körül-

fogott és jól-roszul gondozott talajba beültetett idegen

fajú növény, hanem éljen az ezentúl mint az állam

testéhez szorosan tartozó szerv, mely a mint tulajdon

alkatának megfelelőleg részt vesz az állam összes

életmüködésében, éltető nedvét is közvetlen ugyan-

attól kapja. _

Szellemi tekintetben pedig egyetemünknekmegszi-

lárdulása azon alapelvektől függ, melyek múködésének

irányát és módját megszabva, ennek megfelelőleg ren-

dezik egyfelől belső szerkezetét, másfelől kapcsolatát

a kormányzó állami hatóságokkal.

Noha pedig ez irányadó alapelvek ez ideig még

nincsenek részletesen törvényileg megállapítva, mind-

azonáltal azt vélem, hogy egyelőre legalább az elvekre

nézve nem forog fenn bizonytalanság. Mert megadta

az ez alapelveket magában összefoglaló szellemi alapot

. az emlékezetünkben dicsőitve élő tisztelődöm (Toldy)
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szavai szerint;') "a 48-ki törvény, midőn rL tansza-

badságot kimondta." "V áltozhatik, igaz, e szellemi

alap is, nem ugYcH1lényegében, ele formáiban, eL világ

tanügyének tapasztalásai szerint, a tudományok hala-

dásaival, s a nemzet ujabb meg ujabb szükségeivel ;

de ép ezért, ha e körül a felelős ministernek szabad keze

van, nyugodtak lehetünk, hogy e főiskola organismusa

mindig a kor színvonalán fejlendile tovább és tovább;

és csakis igy."

Igen, és hogy az csakis igy fejlődjék, az, még ha

valamely, a törvényhozó hatalom által szentesített

törvénybe be sincs iktatva, ki van mégis mondva az

élő kerszellemnek azon röviden hangzó, de ellenmon-

dás alá még sem eső törvényében: a tudományhata-

lom. E törvényt elismeri ma már két világrésznek

minden nemzete; s hogy azt nemzetünk is elismerje,

azt önfentartásának érdeke követeli feltétlenül.

"De," mint a nagynevű német buvár, Hel m-

hol z mondja,") "nem egyedül a gépek sokasítják az

emberi erőt; nem vontcsövű aczélágyuiban, pánczélos

hajóihan, pénzeben és élelmi készlétében fekszik egye-

dül valamely nemzetnek hatalma, jóllehet mindezek

befolyásukat oly kétségtelenül kimutatták, hogy még

korunk legbüszkébb és legeHentállóbb kormányai is

kénytelenek voltak az ipart felszabadítani és tanácsuk-

ban a dolgozó polgári osztály politikai érdekeinek

jogosult szavazatot engedni. Az állam politikai és jogi

szervezete, az egyesek erkölcsi fegyelme is szintúgy

járul azon feltételekhez, melyektől a művelt nemze-

teknek a müveletlenek feletti túlsúlya függ, mely az

utóbbiakat, ha művelődni képtelenek, biztos megsem-

misülésük elé vezeti. E czél felé minden összefogódzik. c.
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Igen, művelődnünk kell, de művelődnünk a szó

teljes értelmében. Nem elég, hogy más nemzetektől

tudományos ismereteket egyszerűerr csak átvegyünk

és ezeknek gyakorlati alkalmazását tőlük eltanúljuk,

hanern e tudományt önmagunknak is saját erőnkből

kell fejlesztenünk; társmunkásképen kell magunk-

nak is ahhoz hozzájárúlnunk, hogy önmunkásságunk

által felvergődjünk a többinek álláspontjára; mert ha

egyszerüen csak utánozzuk és követjük azokat, kik

mind tovább előre hatolnak, visszamaradva mindig az

alacsonyabb állásponton, már e miatt is védelmi ké-

pességünk gyengébb lesz azon harczban, melyet létünk-

ért küzdve, velük mind vívnunk kell.

Ily tudományfejlesztésre képesíteni, s oly SZiÜC-

képzettségre előkészíteni tanítványait, mely szüksé-

ges, hogy majdan azok a sokfelé elágazó gyakorlati

életpályák valamelyikén, mint hittudós, tisztviselő,

mint ügyvéd, vagy orvos, mint tanár stb. értelmes.

önállósággal sikeresen munkálkodhassanak, ez a fő-

iskolák, ez az egyetemnek is feladata. E feladatát nem

teljesítheti az egyetem egyszerüen azáltal, hogy tanít-

ványait több- kevesebb ismerettel látja el; hanem a

tudomány szellemébe is be kell azokat avatnia akké-

pen, hogy ne indúljának egyszerűen csak tekintélyele

után még ott is, hol saját ítéletükre támaszkodhatná-

nak ; hanem hogy tudjanak tudományszakuk módsze-

rei szerint helyesen érvelni, birálni, s vagy a tudo-

mány tovább fejlesztésében, vagy a gyakorlati szük-

ségre irányzott cselekvényeikben czéltudatosan és czél-

hoz vezetőleg önálló~n eljárni.

Midőn pedig az egyetem a szellemi képzettség

ily fokára emeli fel tanítványait, akkor felkeltette ben-
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nük egyszersmind az emberi értelemben fekvő vágyat

is, s fejlesztette ennek képességet, felkeresni a termé-

szetben, az 'emberben, s ennek minden lelki-testi élet-

nyilvánulataiban, minden társadalmi és állami viszo-

nyaiban azon igazságnak, valóságnak, jogosságnak

örök törvényeit, melyek épen az egyetem által fel-

karolt nagy tudományösszeségnek tárgyait képezik,

s mindezáltal megvetette bennük egyszersmind mind-

azon erkölcsi tulajdonságoknak biztos alapját, me-

lyeknél fogva az ember minden más földi lényen felül

emelkedik.

Hogy ily irányú oktatásra a tanrendszerek me-

lyike alkalmasabb? az-e, melynél a tanár nem szaba-

don, önképessége szerint müködhetik, hanem mintegy

zabolán tartva kiszabott és ráerőszakolt kerekvágás-

ban haladni kényszerül, de a tanítvány sem belső in-

dítatból eredő értelmi tevékenységre szoktattatik, s

ebben szükség szerint a helyes iránynak biztosítására

vezettetik, hanem inkább csak gépiesen bizonyos elő-

írt agymozdulatokra betaníttatik ; avagy azon tan-

rendszer felel-e meg inkább, mely úgy a tanításban,

mint a tanulásban szabadságot, -- nem többet, mint

azt az egyetemi oktatásnak előbb érintett feladata

épen megkívánja, korlátozott szabadságot - enged;

e kérdés, úgy hiszem, ez időszerint már nem kétes,

hanem egyértelműleg úgy elméletileg, az egyetem

feladataiból folyólag el van döntve, valamint tapasz-

talatilag is, azon oktatás bizonyúlván eddig mind az

egyesre, mind a nemzetre nézve legsikerdúsabbnak,

mely mint a német birodalmi egyetemeken a tansza-

badság elvére van alapítva, minek további bizonyíté-

kául szolgál még az is, hogy nem csak Németország
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állított meghódított újabb határszélein, mintegy azok-

nak megőrzésére szolgálandó védbástyaként még újab-

ban is ugyan oly tanrendszer mellett egyetemet fel,

hanem elfogadták a rendszert régi és újabb egyete-

meiken még azon civilisált államok is, melyek azt en-

nek előtte egyetemeiken vagy szakiskoláikon még nem

alkalmaztálc volt.

De, hogyatanszabadság ~L tőle várható sikerhez

el is vezessen, az, bizonyos feltételekhez van kötve.

E feltételek ti, iztelődeim által már többször épen

e helyről tüzetesen taglaltatván, nem volna indokolva.

ha, azoknak fejtegetését újból itten ismételném. Csak

nehány észrevételt ohajtanék azokra vonatkozólag

részemről is tenni, s némely azokból folyó következ-

ményeket a tisztelt gyülekezet figyelmébe ajánlani.

Szándékom volt nevezetesen az egyetem összes

alkotmányával szoros összefüggésben álló, s épen a,

tanszabadság elvéből folyományként következő tes-

tületi önkormányzatunknak jelenleg engedett hatás-

köréről is szólani; nehogy azonban a tisztelt gyüle-

kezet tűrelmével visszaéljek, inkább kirekesztem azon

tárgyat, jelen beszédem keretéből. hogy az ünnepélyes

alkalmat felhasználva, melyet e szószék magaslata

nyujt, azon tárgyról szólhassak, mely már évek óta

és tanári működésem tartam ával szaporodó tapaszta-

lásaimmal arányban mind nagyobb aggodalommal

tölti el lelkemet," mely ha ez Időszerint épen nem is

áll egyetemünk körében a napi renden, az egyetemet

mindazáltal oly közel érdekli, hogy ez nem csak meg

nem tagadhatja attól figyelmét, hanem épen első sor-

ban van hivatva" hogy azt komoly meggondolásának

tá.rgyá.vá tegye.
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A jogi karnak egyik érdemdús tagja és tanitvá-

nyai által is mindenkor kedvelt tanára (Hoffmann),

ezelőtt öt évvel rectori székfoglaló beszédjeben ~) in-

dítva volt szomorúan beismerni az intézeti életünk és

múködésünk osszeredménye ellen felhozható, oda szóló

gáncsnak alaposságát, "hogy míg a körünkben tanul-

mányozók egyik töredékének képzettsége kellőleg

intensiv, addig a tudomány terjesztés aránylag exten-

siv sikere, a másik töredék részvétlensége miatt elég-

telen. "

Minthogy pedig "ezen 'aggasztó jelenség okait a

tanítás körében nem találja, mert" - úgymond --

"korunkban intézeti oktatásunk és tanulmányunk a

legmagasabbra törekvő tudnivágyat és czélzatot is

kielégitő," úgy nézete szerint "ezen nagy baj gyö-

kerét az egyetem oktató tényezői nek körén kívül kell

keresni. "

De ily értelmű panaszra nemcsak ő érezte ma-

gát indítva, hanem úgy előtte már, valamint utána

több más tisztelődöm is.

Az egyetemi oktatás extensiv sikerének ilyetén,

a tanerőknek, valamint a taneszközök folyvást elő-

haladó gyarapodásával és tökéletesbülésével ellenté-

tesen évről évre fokozódó visszamaradása annál ag-

gasztóbb baj, de a mely egyszersmind annál sürgő-

sebb en követeli a tovább már el nem napolható orvos-

lást, minthogy az már a közéletre is káros hatást kezd

gyakorolni.

Szigorlati, vizsgálati jegyzőkönyveink szomorú

tanúságát adják azon elégtelen készültségnek, mely-

lyel tanitványaink nagy része vizsgálataikra megjelen;

de még szomorúbb e tanuság, ha még azt is tekin-



tetbe veszszük, a mit a jegyzőkönyvek ki nem tüntet-

hétnek, hogy mint sülyed évről évre, fokról fokra

alább az ismereteknek azon minimalis mértéke, melyet

a helyzet abnormitása folytán, a vizsgálók elégséges-

nek elfogadni kénytelenek. Már-már tartok attól, hogy

a jelenleg használt vizsgálati mértéket épen még

megütő ismeretek úgy terjedelmük, mint alaposságuk

tekintetében, alig lesznek elégségesek azon hivatások-

nak tulajdon és az iskola esetleges mértékéhez nem

alkalmazkodó követeléseit kielégíteni, melyekre a

"képesítettek" -nek kinyilatkoztatott és állami szaba-

dalomlevéllel ellátott növendékeinh kilépnek, verse-

nyezve ott sok mással, de sok jobbnak útját is állva,

kivált oly hivatás körében, melyen a valódi képzett-

ségnek megitélésére képtelen közönségnek még isme-

ret nélkül is, sok egyéb módon meghóditható bizo-

dalma határoz.

De a tudomány terjesztés extensiv sikerének elég-

telensége megkárosíthatja még a képzettség intensi-

tását is a hallgatóság azon töredékénél, mely olyan-

hoz tehetságénél és szorgalmánál fogva 'külOnben ta-

nulási szabadság mellett eljuthatna, mihelyt ama má-

sik nagy töredékenél tapasztalt előmenetelhiány indo-

kul szolgálna a tanulási szabadság megszorttására,

avagy épen megszüntetés ére.

Sőt e megszorítás többé nem is képezi egyedü]

csak az előre sejtő félelem tárgyát, hanem tényleg

már- alkalmazásban van, a mennyiben a most épen

lelépett tisztelt rector-elődömnek múlt évi panaszos

kifakadás a szerint, a jogi karnál jelenleg fennálló vizs-

gálati rendszer folytán a tanulóra oly" tanulási kény-

szer" gyakoroltatik; mely mellett "szó sem lehet ar-

L- ~ -
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ról, hogy az a négy éves tanfolyam alatt bármelyik

tantárgyba is mélyebben behatolhasson." *)

Ily körülmények közt, úgy hiszem, indokolva

van, hogy haladék nélkül felkeressük ezen, ~LZ egye-

temet életműködésében megrongáló és veszélyeztető

bajnak okát, s ennek mielőbbi eltávolítasán valamény-

nyien teljes erőből törekedjünk.

Miben rejlik e baj oka?

Miként egyik tisztelődöm (Than) alapos fejtege-

tése által kimutatta,") az egyetem azon feladatát, hogy

növendékeit önálló, alapos, a tudomány szellemébe

beavató szakképzettséggel ellássa, csak tanulási sza-

badság mellett oldhatja meg teljesen, mert ily kép-

zettségheza növendék csak úgy juthat el, ha egyéni-

ségének minden elonyeit a tanulásuál érvényesitheti.

Hogy azonban ily szabadság mellett a növendék

egyetemi. tartózkodásának czélját elérhesse és a tanu-

lásra neki szolgáltatott alkalmat eséljának megfelelő-

leg felhasználja, arra szü.kséges, miszerint ő bizonyos

tulajdonságokkal már akkor birjon, midőn az egye-

tembe belép.

E tulajdonságok, nézetern szerint, <:1, következők :

Először birnia kell valódi tudományvágygyal áta-

lábán, vagy még inkább valamely bizonyos szakkörbeli

tudományok iránt. Mert csak az fogja őt kitartó szorga-

lomra ösztönözni és a kora kifáradás ellenében edzeni.

E vágy maga azonban feltételezi, hogy benne előbb

már bizonyos nemű foglalkozásra való hajlam élénk en

és határozottan felébredt, s ő az épen ebben nyilvá-

nuló egyéni képességeit megérezte és felismerte.

Röviden tehát az első kellék az egyéni jellem

bizonyos fokú kifejlettségét követeli. Szoros össze-
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kötte~ésben áll pedig ez azon második kellékkel, hogy

t. i. tudjon a növendék logikai értelmességgel és kö-

vetkezetességgel gondolkodni, s magát úgy szóval,

mint irásban szabatosan kifejezni.

E kellékben találja az első is kiegészitését; mert

"egyéni jellemének felismerésére a növendék szintén

csak ily gondolkodás útján juthatott el. Ebből követ- _

kezik egyszersmind, hogy az önálló helyes gondol-

kodásra való képesítés tulajdonképen már nem az

egyetemi tanításnak feladata, hanem oly kellék az,

melyet az egyetemi oktatás, folyton gyakorolva, mind

jobban kiművel ugyan, de a melyet az már meglevő

előfeltételként is követel,

Ugyanez összefügg másfelől azon harmadik kel-

lékkel, hogy az egyetemre lépő növendék bizonyos

megfelelő előismeretekkel birjon.

A két utóbbi kellék közti kapocs abban fekszik,

hogy a gondolkodásnak logikailag következtető mű-

velete bizonyos foglalat nélkül épen úgy nem űzhető,

nem gyakorolható, mint nem létezhet mozgás a test-

világban testek nélkül. A gondolkodás csak eszmék,

képzeletek, fogalmaknak bizonyos rendet követő össze-

függesztésében nyilvánulhat, melyek akár szellemi,

akár testvilági tárgyakra és viszonyokra vonatkoz-

tatva, képezik az ismereteket. A gondolkodás begya-

korlása is tehát már együttjár ismeretszerzéssel, mire

legczélszerűbben épen azon ismeretek szolgálhatnak,

melyek az egyetemi szaktudományos tanulmányokhoz

mint előismeretek megkivántatnak.

A. három kellék közt, mint látjuk, az önálló gon-

dolkodás képezi az összetartó kapcsot ; és e kellék az,

mely a növendék értelmi érettségét határozza. meg,
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melynek megbirálása képezi tulajdonképen az érett-

~égi vizsgálatnak tárgyát, az előismereteknek kipu-

hatol ása annál csak eszközül szolgálván inkább a gon-

dolkodásra való - értelmi - képességnek megbirá-

Jására.

Az érettségi vizsgálatok azonban, úgy amint

azok jelenleg tartatnak, egészen más alapeszme után

indulnak, súlypont juk nem az értelmi érettségre, ha-

nem inkább az ismeretek mennyiségére van fektetve.

Csak úgy birom értelmezni az azokról szóló bizonyit-

ványok azon féltünő sajátságát, hogy a hosszú sorban

megnevezett tudományszakek mindegyike mellé, külön

érdemjel van feljegyezve; mert különben előttem lega-

lább megfoghatlan, hogy hogyan lehessen valakinek

értelmi érettsége, a különböző szakole álláspontjából

tekintve, különböző, egyikfelől kitünő, a másikfelől

csak elégséges; mig ellenkezőleg igen is megengedem,

hogy valaki feltünően kiterjedt ismerethalmaz mellett,

értelmileg még is éretlen. s igy az egyetemi oktatásra

még alkalmatlan legyen.

Mindaddig azért, mig az érettségi vizsgálatok az

eddigi módon úgy, mint a kiállított bizonyítványok

is mutatják, tartatnak, nem tekinthet em ez utóbbia-

kat az egyetemi oktatásra való képességre nézve irány-

adóknak.

E nyilatkozatom igazolására hivatkozhatom arra,

hogy azon nagyérdemü tanférfiak. kik mint a közép-

iskolai oktatás körében kitünően szakavatottak a kép-

viselőházi közoktatási bizottságnak albizottsága által

a gymnasiuml és reáliskolai oktatásról szóló legújabbi

törvényjavaslat tárgyában a folyó évben tartott szak-

tanáeskozmányban részt vettek, számos érvet hoztak

5*
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fel az érettségi vizsgálat jelen módja és kiterjedése

ellen; tartózkodás nélkül kimondották, hogy míg az

arra szükségelt előkészület a tanulok egészségére rend-

kívül káros, addig az maga sem ismereteiknek, sem

értelmi érettségülsnek megitélésére alapot nem nyujt;

kimondották, hogy a vizsgálat csak nehány főbb tan-

tárgyra szorítandó, melyek alapján a vizsgáltnak

képzettsége, s okos, logikai gondolkodás módja ki-

tűnjék. 6)

Reméljük, hogy ily férfiaknak egyértelmű nyilat-

kozatai döntő körökben is kellően méltányoltatni fog-

nak, és nem lesz többé e vizsgálat - ha szabad azon

férfiak egyikének szavát használnom - "satyrája

annak, a}minek lenni kellene" ,7) hanem az lesz mielőbb,

a mi kell, hogy legyen.

Az előbb felsorolt három kelléken kívül azonban

az egyetemi oktatás arra, hogy sikert arathasson, még

egy negyediket is követel. Követeli, hogy a növendék

további szellemi fejlődésre is még képes legyen, más

szóval, hogy legyen még el nem használt, ráerőszakolt

betanulásban még el nem nyügesztett, friss,ép, ifjú ereje.

Ha most azt kérdjük, hogy az egyetemi hallga-

tók ama elégtelen előmenetelű nagy töredékenél a fel-

sorolt kellékek melyike hiányos ~ akkor tapasztalásom

folytán kénytelen vagyok azt felelni, hogy valamény-

nyi, habár egyenkint változó fokban. S miben kell

ennek okát keresnünk?

Oly gyéren osztotta volna-e ki a sors épen ez

országot lakó nemzet fiai közt az emberi értelem ma-

gasabb fokának malasztját? Valóban felette szomorú

jövőt igérne ez - ha így volna - nemzeti fenmara-

dásunkra nézve, a mai kerszellem uralma alatt, sitt
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a hódításra törekvő civilizált nemzetek közvetlen ha-

tarszélén.

De megnyugtatásunkra szolgálhat, hogy a mi-

enkhez hasonló panaszok mind számosabbari szólalnak

fel a külföldi egyetemeken is, nevezetesen azon nem-

zet egyetemein, mely a tudományos müveltség fej-

lesztésében jelenleg épen a vesérségre emel igényt, a

melynél azért ez idő szerint még kétségbe sem von-

hatjuk, hogy fiaiban még folyton meg van atyáinak

értelmi képessége").

Hol másutt fekszik tehát a jelzett hiányok oka ~

N em kereshetjük azt máshol, mint azon előké-

szítő közegben, melytől az egyetem növendékeit köz-

vetlenül átveszi. 'l'ehát a gymnasiumban, mert a reál-

iskolából, melyektől ez időszerint út az egyetem felé

még nem vezet, itt szó nem lehet.

De igen igazságtalan lennék, ha a gymnasiumi

tanításnak ki nem elégítő mi volta miatt a tanárokat

vádolnám, Nem csak tudom és elismerem, hogy van-

nak köztük oly kitünően szakavatott és ügybuzgó fér-

fiak, kik bármely jóhírű külföldi gymnasiumnak dí-

szére válnának, hanem úgy tartom, hogy - némely

felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolák

kivételévcl - a tanerők úgy számra, mint minőségre

nézve gymnasiumainlmáJ. átlagosan is kielégitők. Hi-

szen azoknak nagy része szerzetes rendek kezében van,

kiknek hagyományos alapon nyugvó avatottaága úgy

a tanításban, valamint nevelésben is, mely egyedüli

élethivatásukat képezi, méltán jó hírben áll, s úgy a

múltban, mint ~L jelenben fényes sikert mutatott és

mutat fel, tanítóikra hálásan .visszaemlékezőszámos

kitünő tanítványaikban ; de hiszem azt még azért is,
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mert épen újabban mind nagyobb készültség köve-

teltetik egyátalában azoktól, kik a gymnasiumi tanári

pályán alkalmazást keresnek. Sőt azon körülmény,

hogy épen azon nemzet körében, mely gymnasiumi

tanárainak kitünőségére, mint sajátlagos "német ty-

pusra" olyannyira büszke, a panasz már évtizedeken

át, s még hangosabban, mint minálunk tart, kétség-

telenül a mellett szól, hogy ama bajnak okát nem a

tanárokban, hanem a tanrendszerben kell keresnünk.

De erre utal - legalább eL kir. főigazgatóságok alatt

álló gymnasiumokra vonatkozólag - még kiválóan

azon körü mény is, hogy "a közoktatási ministerium

indítva volt 187 8-b::m [L csak 1871 óta alkalmazott

tanrendet beszüntetni és helyette újat elrendelni, ez

intézkedését azzal indokolva, hogyarégibbnek életbe-

léptetésa óta a minden felől beérkezett hivatalos ada-

tok, valamint az arra vonatkozó tárgyalások nyomán

kétséget nem szenved, hogya gymnasiumi ok-

ta tás nak ere dm énye, összeségébentekintve, n em

á II ar á n y ban azon fáradsággal, melyet az állam és

az erre hivatott tanulmányi és egyéb alapok ezen

eredmény elérésére fordítanak." E rendeletében tény

szerint constatalja továbbá a ministerium maga, hogy

nem csak nálunk, de más nagyobb fejlődésnek örvendő

országokban is, "a középiskolai oktatás ez idő szerint

nem kelti fel a tanuló ifj u s á g b a n n kellő

tud o mán y o s é r d eke 1t ség e t, nem fej 1esz t i

elé g g é gon d o 1k o d ó kép ess é g é t, s nem

sar k a l j a önáll ó m un k áss ágra, olyannyira

nem, hogyatudományegyetemre jövő ifjúság né-

mely tantárgyban, a positív Ismeretekben a legszüksége-

sebb előkészültségben, rendkivüli fogyatkozást tanúsít. "
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"E bajokon segitendő," a közoktatási ministe-

rium, "a nevelés és oktatás körül kiváló tudomány-

nyal és gyakorlattal biró férfiak és szakemberek

előleges meghallgatása mellett, bizottságot rendelt

ki, mely " - (a rendelet szavai szerint) - .,neveze-

tesen agy m n asi u mit ant e r v ben fog 1a It

tan t á r g y akt a g adh a t 1a n s o k a s á gát, a z

egyes osztályokban felkarolt tananyag

túl s ág o s, a j elentékteleneb b részlete kre is kiter-

jeszkedő terje d el m é t és végre az eddig köve-

tett tanítási módszert, tüzetes és beható birálat alá

vegye" U).

Ezen bizottság munkálatának beható tárgyalása,

után, az országos közoktatási tanács egy ujabb tan-

tervet dolgozott ki, melyaz 1880 fl-ki tanévtől egé-

szen az l883/4-ki tanévig terjedő átmeneti intézkedé-

sek mellett, <:LZannak utána következő tanévtől fogva

teljes alkalmazást nyerend.

Ily előzmények után, a, régibb tanterv sarkalatos

hibáinak felismerése és hivatalos beismerése mellett,

egy tekintélyes testület által készített tanterv alapján,

méltán megnyugtatva kellene lennünk az iránt, hogy

hazai gymmLsiuma,inkmLk legalább egy nagy részében,

eLZoktatás kielégitőbb sikert, mint eddig, fog biztosí-

tani, minélfogva majd valamennyi többi gymuasium

is, melyelmél az összes tananyag ugyan másként, sőt

egymásközt sokféleképen eltérő módon van beosztva"

de a tanrend maga lényegére nézve ugyanazon hibák-

ban szenved, indítva lesz, az üdvösnek bizonyúlt pél-

dát a maga részéről szintén követni,

Részemről mindazáltal, midőn oly közügy érdeke

által vezettettem. melyhez hozzászólni egy nagy nevű
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nérriet tudós (du Bois-Reymond E.) szavai szerint,

"minden mivelt polgár, főleg ha ő maga is gymnasiu-

mot végzett és fiait gymnasiumban nevelteti, még

inkább pedig, ha tudományos osztályhoz tartozván,

neki alkalma volt a gymnasiumi nevelés gyümölcsével

megismerkedni, jogosult, de köteles is" 10), kénytelen

vagyok tartózkodás nélkül kijelenteni, hogy az új tan-

terv semmi jobbnak reményét bennem nem kelti

és nem keltheti, midőn az ahhoz csatolt hivatalos

utasítás már első soraiban kijelenti, hogy a tantervi

módosítások "nem bővítve, d eme g sem sz o r í t va

az _ismeretek körét, melyek eddigelé más államok pél-

dájára hazai intézményeinkben is tért foglaltak, egyedül

a tanítás helyesebb módj ainak meghonosítását akar-

ják előmozdítani" ll).

Midőn tehát az új tanterv, daczára, hogy ti, ta n-

tárgyak tagathatlan sokasága, valamint az

egyes osztályokban f e l k a r o l t t a n a.n y a.g

túlságos terj edelme elismertetett, még is mind-

ezt meg nem szoritja, hanem megtartja. sőt - állí-

tásával ellentétben - még meg is bővíti, mint ezt

úgy a tanóráknak (az egyes osztályokban, [pl. a 8-dik-

ban 28-ról 32-re, tehát 4-el], az összes tanfolyamban

9-el) növekedett száma, valamint a felvett tananyagra

vonatkozó részletes utasítás tanusítja; úgy akkor már

ez is elégséges, hogy a jobbnak reményétől megfosz-

szon. (A régihez képest az új tanterv szerint a nyel-

,vekre forditott órák száma 14-gyel, a földrajziaké 6-tal,

a mathematikaiaké 2-vel növekedett, ellenben a törté-

nelmieké 2-vel, a természettaniaké 6-tal, a rajzoló geo-

metriáé 4-gyel, míg a bölcsészetieké l-gyel kevesbedett.)

Készséggel elismerem, hogy az általános utasí-
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tásban igen sok helyes irányelv van kimondva --

(mint pl. az emlézésre vonatkozólag, "hogy csak an-

nak kö vetelendő könyv nélkül tanulása, ~Lmi reá ér-

demes és a mi szükséges" ; szükségeseknek pedig mon-

datnak a tanulmányok egyedül rendszeres elemei, az

alapfogalmak és alaptételek, nyelviekben a szókincs

és alaki biztosság) 1]); de nem találom ugyanazokat

szemmel tartva az egyes tantárgyakra vonatkozó rész-

letes utasításban és az ehhez csatolt tananyag beosz-

tásnál is, mely utóbbi némely tárgynál, mint neve-

zetesen, hogy csak egyet említsek, a történelemnél ")

- úgy hiszem -- minden olfogulatlan olvasóra, ki

ha nem is tarthat igényt az ex professo mai nap annak

vallott egy némely paedagognak csalhatlan bölcsés-

ségére, de az emberi, kivált pedig a még fejlődő ifjú

elmének felfogó és megtartó természetes képességét

eléggé ismeri, valóban elbódító és lesl~tó hatást kell,

hogy tegyen.

De nem lehet szándékom, hogy itten akár csak

az állam közvetlen vezetése alatt álló gymnasiumokra

vonatkozó tantervnek, még kevésbé a többi gymna-

siumoknak annyi felé szétágazó tanterv ének egy al-

kalmi beszéd keretébe különben sem beilleszthető,

részletes bírálatába bocsátkozzam; eleget érnék el,

ha sikerülne akár egyedül csak azon átalános alap-

elvnek tarthatlanságát kimutatnom, mely hazai gym-

nasiumainkra nézve is annyira, károsnak bizonyúlt

következtetésnek kiinduláspontját képezi és a melyet,

ha még ezután is teljes szigorúsággal követünk, a gym-

nasiumi oktatás a helyett, hogy kielégítő sikerhez

vezetne, épen a művelt osztályt fogja mind nagyobb

veszélylyel fenyegetni.
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Egyébiránt a birálat .alá veendő alapelv koránt-

sem sajátja egyedül a mi gymnasiumaink tantervei-

nek, avagy épen a kormány által legújabban elrendelt

tantervnek, mely saját kimondása szerint eredeti-

ségre épen ugy maga sem tart igényt, mint valamény-

nyi többi; hanem lényegében legalább az is a külföldi,

nevezetesen a német példaképet követí, s azért szük-

ségképen ugyan ennek elveiben és hibáiban osztosz-

kodik.

Teljesen mellőzőm itt azon kérdést, vajjon az

általános, tudományos szellemű műveltségnek szolgál-

tatása. melyet a középiskolák általános feladatuknak

tekintenek, inkább vagy legalább némely tekintetben

czélszerűbben az ókor egy vagy két classikus nemze-

tének nyelve és irodalma, avagy ~L modern nyelvek és

irodalmaik alapján eszközölhető-e; hanem, miután a

gymnasiumok, mint előkészrtő iskoláknak rendeltetése

azon általános feladaton kívül tulajdonképen az, hogy

az önálló logikai gondolkodáara váló képesítés mellett

a felsőbb oktatásra, jelesen pedig az egyetem kereté-

ben képviselt tanszakokra szühséges előismereteket

nyújtsák, mire azok tényleg törekszenek is; bevallot-

tan azonban i:L tanszakok sokasága és el, felkarolt tan-

rmyag túlságos terjedelme miatt, ana sem eddig ké-

pesek nem voltak sem az eddig alkalmazott módon

beláthatólag ezentúl sem lesznek, itt mindenekelőttazon

előkérdést vettem fel: mi szabja meg oL gymnasiumba

felvehető tananyag mennyiségét '1

Ha az ifjunak elméje olyas valami volna, mi min-

den saját munkás hozzájárulása nélkül, pusztán passiv

magaviselet mellett úgy, mint a phonograph érezle-

meze a Phonograph-képen feljegyző tanárnak behatá-
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sait felvenné, s úgy mint az, feltéve, hogy csak elég

terjedelmes, a végtelenségig felvehetné és szintúgy

akár örök időkre magánál megtartva, azokat bármikor

is, a készülékbe beállíttatván, híven megint vissza-

hangoztathatná, akkor az ily természetű elmére ru-

házható ismeretek mértéke is határtalan lehetne. Ámde

miután az emberi elme, mint azt minden paedagog is,

feltéve hogy a psycho-physikai törvényekről némi

fogalmakkal bir, kész lesz elismerni, nem oly termé-

szetű; hanem úgy akkor, midőn eszméket öntudatosan

felvesz, azokat összekötve, átalakítva feldolgozza, to-

. vább fejleszti, s azok szarint a cselekvésre vezető in-

dítataiban eligazodik és mindaddig, míg az a testi

szervezetben befoglaltan és ennek közremúködésére

utaltan működik, e müködésénél egyszersmind bizo-

nyos, mindig az időkorlátaihoz kötött testi erőt is

szükségel; azért a tanuló részéről a szellemi oktatás-

nál kifejtendő lelki-testi erő is, valamint a nyilvánulá-

sához szükségeIt idő szintúgy tekintetbe vételt igé-

nyel, mint azt igénylik az emberi szervezet bármely

más szervi működésének feltételező tényezői. S azért,

valamint tekintettel dolgozó állatainkra .gazdászati,

tekintettel a gyárakban vagy akárhol máshol alkal-

mazott munkásainkra, kivált ha azok még i:L kifejlő-

dési korszakukban állanak, azonfelül emberiségi szem-

pontból is méltán nagy fontosságú, sőt a törvény-

hozás elé tartozó ügynek tartjuk, hogy a munkának

időtartama kellő tekintettel annak nemére, valamint

pihenessél való felváltogatására, helyesen megállapít-

tassék ; szintoly, sőt még nagyobb fontossággal bir az,

hogy a fejlődő ifjúnál, a tanulásnal igényelt elmemü-

ködés sem magában véve, sem viszonyában a test
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egyéb szerveinek működéséhez, soha túl ne eréltessék

vagy épen túl ne csigáztassék, hanem, hogy az tekin-

tettel mind tartamára, mind váltogatásának sorrend-

jére, akképen gyakoroltassék, miszerint az épen azál-

tal mind nagyobb és magasabb rendű munkakifejtésre

képesíttesséle

. Tényleg azonban mit tapasztálunk ~

Míg egy felnőtt ember szellemi elfoglaltatásban

átlag naponta többet mint 8-10 órát, testi-lelki

megkárositás nélkül, hosszabb időn át el nem tölthet,

s a hivatalnokok részéről több mint legfeljebb 6-8

óra nem is követeltetik, pedig .mind ez idő alatt - és

teljesen eltekintve sok egyéb közbejövő, a szellemi

munkától elvonó elfoglaltatástól - a szellemi munka

azoknál legnagyobb ára nem új, szekatlan és épen azért

sokkal fárasztóbb, hanem ellenkezőleg már teljesen.

begyakorlett és azért könyebb en lefolyó elmeművele-

teket vesz igénybe; addig az ifjúnak épen azon élet-

korában, mely fejlődhetésének legkiválóbb korszakát

képezi, sok más társával összezsúfoltan naponta 5-6

órát kell az iskolában eltöltenie, s legalább ugyan-

annyit otthon a tanulásra, meg a házi feladatokra

szentelnie, s mindezen foglalkozása alatt legnagyobbára

reá nézve még teljesen új, szekatlan elmeműveleteket

igénylő eszméket kell elméjébe felvennie, átértenie,

feldolgoznia és szellemének szerves összeségébe be-

foglalva, azokat abban állandósítania, a mire a lecz-

kéknek otthoni hamarjában átnézegetése .határozot-

tan nem elégséges.

De mi azután ezen, az életkortól telhető lelki-

testi munkát 'felülmuló követelésnek az eredménye,

testileg és lelkileg ~
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Hogy mi az testileg ~ arra nézve itt megint hi-

vatkozhatom a már előbb említett képviselőházi al-

bizottságnak szakértő tagjai egyikének úgy tanári,

valamint főigazgatói tapasztalásai alapján tett tanú-

ságára, ki hivatkozva némely külföldi gymnasiumokra

vonatkozó statisztikai adatokra, melyek szerint pl.

Kopenhágában . eL legegészségesebb évszakban, még a

szembajok kihagyásával is, a megbetegedések száma

féltünő nagy volt, s az osztályokkal még inkább emel-

kedett, a maga részéről nyiltan kijelenti, hogy "a túl-

terheltetés következtébcn az ifjúság physikailag any-

nyira jutott, hogy el kell rémülnünk, ha az 50 év előtti

állapotot a maival összehasonlítjuk" 14).

Ily körülmények közt valóban szükséges, hogy

nem csak úgy mint a középiskolai törvényjavaslat

előszabja, miszerint az iskolákat hatóaági orvos éven-

kint megvizsgálja, és közegészségi tekintetben fől eg

a helyiségekre vonatkozólag tett tapasztalatairól véle-

ményes jelentést terjeszezen a felsőbb hatóság elé,

hanem hogy évente többször, rendes időközökben és

osztályonkint a tanulők egészségi állapotáról pontos is

statisztikaikimutatások készíttessenek. Mert úgy hiszem,

hogy amint méltán indokolt az összes országnak ér-

deklődése a vetemények állása, az állattenyésztés álla-

pota iránt, úgy még élénkebben kell érdeklődnie ifjú-

ságának, s épen a legmagasabb művelődésre készülődő

ifjúságának fejlődése iránt; mert minden egyéb, bármi

nagybecsű kincsénél is becsesebb még azon kinese,

mely majdan számára a nemzeti önállóságának még

továbbra is szóló jogosultságát szolgáltatván, a műve-

lődésre törekvő osztályainak sarjadékában fekszik,

melynek azért ép testi kifejlődését is Argus-sze-
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mekkel ken őríznie , mert csak in corpore sano

mens sana.

Hogy pedig mi eredményhez vezet a túlerőltetés

szellemi tekintetben; azt már elég szomoritóan ecse-

telte az előbb idézett ministeri rendelet maga, midőn

mondja, hogy az oktatás nem kelti fel a tanuló ifjú-

ságban a, kellő tudományos érdekeltséget, nem fejleszti

eléggé gondolkodó képességét, nem sarkalja önálló

munkásságra, s nem látja el a felsőbb oktatásra szük-

séges előismeretekkel ; részünkről pedig hozzá tehet-

jük, hogyatudományvágyat sokban inkább elfoj~i~,

alapos tanulás helyett a, tanulót felületességre szok-

tatja, sőt azt erejéből kimeritve, rövidebb-hosszabb

időre legalább alapos tanulásra képtelenné teszi. S

mind ezen felül még erkölcsi jellemet is megrongálja,

a túlságos követelés mellett nem ápolhatván benne a

pontosan teljesítendő kötelesség érzetét; mert csak

azon kötelesség lehet valóban kötelező, a mi teljesít-

hető is, a túlkövetelés pedig nem lévén kötelező, így

a növendék kötelező kötelességet sem tanúl meg-

ismerni.

De hogyan is lehessen az másként, mikor a tanuló

8 éven át naponta óráról órára 5 -- 6 tantárgyon. a

következő napon pedig újra meg másokon hajhásza-

tosan átúzetik, úgy hogy alig talál időt feladatainak

alapos és elméjébe bevésődő átgondolására ~ Így szük-

ségképen az alap os tudást kiszorítja a felületes tudás,

a sokat a sokaság.

Hogyatanórák száma azon mértéknél alább

szállitandó, mint a melyet a legújabb tanrend elészab,

azt úgy látszik, maga a magas ministerium isbeismeri;

mert mielőtt még az új tanrend teljesen életbe lép-
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hetett volna, már is legutóbbi törvényjavaslataban a

heti órák számát kettőve] alábbszállitja, igaz ugyan,

hogy csak a magasabb osztályokban, míg ellenben

épen az alsó osztályokban ugyanannyival felemeli;

de a szerzetesrendeknek a neveipsben tapasztalatdús

szakférfiai, s azokkal egyetértőleg többen mások is

még annál is kisebb mértékre tartják a tanórák szá-

mát leszállítandónak. CA testgyakorlatokra szánt órá-

kon kívül az alsóbb osztályokon hetenkint 26-ra, a

magasabbakban 28-ra)15).

A tanórák számának megszorításából egymagá-

ban azonban javulást még nem várhatunk; sőt ellen-

kezőleg tartani kell attól, hogy ezáltal csak még in-

kább fog a felületes tanulás előmozdíttatni, ba a tan-

anyag összes mennyisége ugyanaz marad.

S ime itt dilemmatikus fegyverrel támadólag

szökik elénkbe azon téves alapelv, mely gymna-

siumaink oly sokféle bajának kúttorrása, s melyjobb

belátásunk daczára sem enged minket jobb útra áttérni.

A gymnasiumok a felsőbb tudományos oktatásra

előkészítő iskolák lévén, kell hogy azok legalább

mindazon előismereteket szolgáltassák, melyek az

egyetem körében képviselt különféle hivatásokra ké-

pesítő tadományok múvelésére szükségesek. Ilyformán

szól azon alapelv. S midőn ez elv zászlójához szegőd-

nek első sorban az ó-classicismus exclusiv pártosai,

nem. tartózkodhadnak vádlólag tekinteni azokra, kik

számba véve a mai kor visszautasíthatlan követeléseit,

törekszenek a reá1tudományokat is a gymnasiumi

oktatásban kellően érvényre juttatni; ezek ellenében

arra utalva, hogy épen e követelések halmozták

fel a tananyagot annyira, és okozták ezáltal a gymna-
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siumoknak mai ki nem elégítő állapotát. És e vád

valóban annál sujtóbb a reáltudományi előkészítést

követelőkre, mert kénytelenek bevallani, hogy reál-

tudományoknak cL gymnasiumba való felvételéből l)a-

szon az azokbeli felsőbb oktatásra eddig valóban alig

háromlott ; azért pedig nem, mert azok sikerhez csak

intuitív oktatás mellett vezethetnek; az arra szükséges

taneszközökkel azonban gymnasiumaink legnagyo bbára

nincsenek felszerelve, sőt még a meglevő eszközök

sem. használtatnak fel közvetlenül a tanításnál úgy, eL

mint kellene, mindenik mindjárt a maga helyén.

De lássuk, vajjon nem oszladozik-e fel azon di-

lemmatikus alapelv, mint valami ködfátyolos rémkép,

mihelyt azt kellően megvilágítjuk ~

Igen is, szükségünk van oly előkészítő iskolákra,

melyekben a felsőbb oktatás által igényelt előismere-

tek megszerezhetők; ebből azonban még nem követ-

kezik, hogy mindenki, daczára hogy semmiképen sem

szándékozik, egy Faust módjára az egyetemnek mind

négy karbeli tudományait valamennyi alcsoportjaival

végig tanulni, még is mindazon elöismereteket, min-

deniket teljes terjedelmében magának megszerezze.

'I'agadhatlan pedig, hogy minden egyes, különös hivatás-

hoz tartozó tudományszak, nem követeli mindazon elő-

ismeretek összeségét, melyeket a gymnasiumi tanterv,

mint minden tanuló ra nézve köteleseketjelen keretébe

felvett. S ha mindez átlag felülhaladja, - mint azt tény-

leg a tapasztalás eltagadhatatlanul bizonyítja - nem

csak a mi ifjainknak, hanem általában. az ifjú elmének

felfogó és megtartó képességét; úgy akkor, bármi'

becsesek legyenek is egyenkint azon tudományok és

bármi nehezen essék is olyannyira tudományközlé-
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keny keblünknek eközlésnek megszorítása, mégis

közbül állítva, úgy amint vagyunk, egyfelől az em-

beri elme korlátolt képessége közt, melyet tágítani

nincs módunkban, másfelől pedig a mind követelőbb

kerszellem életigényei közt, nem marad egyéb hátra,

mint hogy bölcs megadással az adott viszonyokkal

megalkudjunk, s mert non possumus omnia omnes,

azért hát válaszszuk szét az előismereteknek alaposan

meg nem győzhető nagy tömegét részletekre; külön

azt, mely azok közt is az al a pv e t Ő, s a melyet vala-

mennyi szaktudomány k ö ;z ö sen szükségel; külön

pedig a többieket, minőségükre és terjedelmükre nézve

annyi felé, mint a mennyi felé szétválnak majd a kü-

lön művelendő szaktudományok tulajdon és az em-

beri elme korlátoltsága miatt egymással nem össze-

síthető igényei.

Nem bocsátkozom itten részletes tervezetbe,

melynek felállítására egymagában bárki sem elégsé-

ges, csak általánosságban azon nézetemet fej ezem itten

ki, hogya gymnasiumi tanrendszerben, bizonyos ma-

gasabb osztály vagy osztályoktói kezdve, tekintettel

viseltetve a felsőbb tanulmányok különböző czéljaira,

a bi-, sőt szükség esetén a trifurcatio biz on y o S n e-

m é t mellőzhetlennek tartom, bármi látszólagos vagy

akár valóságos kiviteli nehézségekkel legyen is az

különben összekötve; mert csak ezen egyetlen módon

menthetjük meg az a lap o sta n u 1á s t és óvhatjuk

meg tanulóinknál a mag a s abb m ű v e l ő d é s re

val ó kép ess é get. 16)

Ne is tartsunk olyannyira attól, hogy ezáltal az

általános műveltség rovására, sennek csorbítása mel-

lett csak az egyoldalú, félszeg képzettséget mozdít juk

6
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elő. Mert· eltekintve attól, hogy az úgynevezett uni-

versalis műveltség, ma már a tudományos ismeretek-

nek oly nagy teljedelme és sokfélesége mellett na-

gyobbára nem egyéb, mint egy homályos értelmű

phrasis; az pedig, a minek megjelölésére az használ-

tatik, lényegében csak azon bizonyos, a felületességet

és önhittséget tápláló, ex omnibus aliquidból áll; ne

gondoljuk azt, hogy bármely egyes tudományos szak-

kör annyira magában elzárkózott volna, hogy az ki-

tekintésre más tudományszakek felé ne buzdítana: sőt

arra ne kényszerítene, s ezáltal földi létünk és azon

túl vágyodó keblünk összes 'viszonyaira való körülte-

kintésre és tájékozásra - a mi talán mégis az átalá-

nos műveltség nevét inkább megérdemelné - ne ké-

pesítene.

De ne felejtsük másfelől azt sem, hogy a növen-

déknek művelődése, a gymnasiumnak kivezető küszö-

bénmég nem fejeződik be, hanem inkább csak még

azután kifejlettebb képességgel folytattatik ; a kinél

pedig az már ott befejeződött, annál az még az ott elért

polczról is csakhamar megint alább száll.

Igen, vessünk számot immár komolyan és alapo-

san ezen kétségbeejtő állapottal: késlekedésre tovább

nincs időnk; mert nemzedékről nemzedékre, majd

mind kétesebben forog 'nemzetünk sorsa kérdésben.

Merészeljünk saját jobb belátásunk után is indúlni,

még ha ez időszerint -példát a külföld nem is szolgál-

, tatna. Legyen elég, hogy az szolgáltatott oly példát,

melytől maga sincs kielégítve, de a melynek eddigi hű

követését mi mát valóban eléggé megsinlelhet-

tük volna.
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Most pedig tisztelt egyetemi polgárok! önökhöz

fordulok, hogy akiknek előzetesebb tanulmányi pá-

lyájukkal oly hosszant foglalkoztam, néhány szót in-

tézzek önökhöz is.

A fejtegetett tárgyról szólva önök előtt, olyféle

helyzetben éreztem magamat, mint a minőben van az

orvostanár, midőn kénytelen betegek előtt betegsége-

ikről szólani, keresve ezek ellen alkalmas óvószert,

Nehezemre esett oly beteg állapotról szólani, mikor

fájdalom tapasztalásomból tudom, hogy önök közt is

elég sok az abban szenvedő beteg,s felette fájlalom,

hogy nem kimélhettem mindazoknak önérzetét any-

nyira legalább, hogy jövőjük iránt aggo&lalmakat is

talán bennük ne keltettem volna. Mert fájdalmas hal-

lani, hogy. elő életünk magunk, vagy másnak hibája

miatt olyan volt, mely a helyett, .hogy minket kitű-

zött életczélunk elérésében elősegített volna, attól in-

kább távolabbra visszavetett.

De biztam abban, hogy honfiúi szeretetből a köz-

jó iránt melegen érdeklődve, képesek lesznek még oly

ügynek a fejtegetését is férfias lélekkel meghallgatni,

melynek káros kihatását kisebb-nagyobb mértékben

nyilván önök maguk is kénytelenek voltak elszenved-

ni; de mind a mellett, hogy annak javulásában többé

már részt nem vehetnek, azt mégis nem kevésbé for-

rón önök maguk is óhajtják.

Viszont azonban igérhetern önöknek az egyetem

nevében, hogy midőn az kénytelen önöket mind úgy

elfogadni, a mint jönnek, tekintettel arra, hogy önök

közt van sok olyan, kinek előképzettsége ez idő sze-

rint még azon magasabb mértéket meg nem üti, me-

lyet az egyetem a hozzá méltó tudományos oktatás-

6"
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hoz különben követelni jogosult volna; az összes ta-

nári kal' tanításában oda, fog iparkodni, miszerint önök-

nek lehetségessé tegye fogyatkozásaihat kipótolni és

tudományos kiképeztetésükben mentül kielégítőbb en

előhaladni ; mi azonban csak úgy érhető el, ha viszont

önök is immár· minden, legalább közvetlen tanulási

kényszer alól felmentve, egyszersmind azonban mind-

annak érzetéből áthatva, mit minden egyestől saját

élet jövője, szüleinek és pártfogóinak áldozatkészsége

és a hazafiúi kötelessége tőle követel, teljes lélekkel

munkájukhoz látnak, keblükbe zárva a bölcsnek inté-

sét : sapere aude !
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1) Lásd; Toldy Ferencz. Rectorí székfogl. beszéd. 1881. 64. 1.

2) Lásd; H. Helmholz. "PopuHi,re wissenschaft1. Vortrage."

Braunschweig 1865. 1. 24. érk,

3) Lásd: Hoffmann Pál. Rectori székfogl, beszédje 1877. 1.
57. és k

4) Lásd; Apáthy István. Rectori székfogl. beszédje 1881. 1.

88. és k.

5) Lásd: Than Károly. Ünnepi rectori beszédje, 1876. 1.13.
és k.

6) Lásd; "A képviselőház közoktatásügyi bizottságának albi-

zottsága által a hitfelekezetek képviselőivel és tanférfiakkal folyta-

tott szaktanácskozmánya a gymnasiumi és reálískolai oktatásról szólő

törvényjavaslat tárgyában." 1882. 1. 43. és k.

7) Lás d előbb id. h. 41. 1.

8) Hogy mennyire jellemzők e panaszok azon készültségre nézve,

melylyel Németeraságban az egyetemre átlépő tanulók bírnak, azt elég-

ségesen mutatja - több mást mellőzve - csak már a következő

példa egymagában.

E. du Boís-Regmond, a classikus .műveltségü és idealistikus

irányu gondolkodásáról is ismert nagy hírnevű német tudós, és a

berlini egyetem orvosi karának tagja, a "Culturgeschichte und Natur-

wissenschaft" ezímű előadásában, melyet 1877-ben a kölní "Vel'ein

für wissenschaftliche Vorlesungen" körében tartott, a porosz gymnasíumi

kiképezésről ssölva, igy nyilatkozik; (a 48. 1.)

"Ich bedaure, zunüchst den Eindruck mittheilen zu müssen,

den ich im Laufe del' Zeit immer starker erhalte, dass die humanís-

tische Bildung des mittleren Medizinera bei uns viel zu wünsehen

übrig las st. Die Unsicherheit in der lateinischen Formenlehre, die

Beschrünktheit des lateinischen und griechischen W ortschatzes, die

Unfühigkeit, z. B. griechische Kunstausdrücke herzuleit en, sind bei

vielen unserer Mediziner wenige Jahre nach bestande ner Maturitáts-

prüfung so gross, dass die dadurch verrathene mangelhafte Schulung

zur Zeit der Prüfung wohl nur dureh mechanísehe Abrichtung über-

tünelit war". "lh1'e Gleichgültigkeit gegen allgemeine Begriffe und

geschichtliche Herleítung machte es mir schwer zu glauben, dass sie

mit antikern Geiste getrankt sei en, und eine gute hístorische Bil-

dung genossen hütten." "Dazu kommt ein anderer beglagenswerther Um-

stand. Meist sprach en und schríeben die jungen Leute fehlerhaftes,

geschmakloses Deutsch." "Die júngen Leute hattell gewöhnlich nicht

einmal den Begriff, dass man auf Reinheit der Sprache und Aus-

sprache, Gewühltheit des Ausdruckes, Kürze und Scbárfe del' Rede

beelacht sein könne." "Mit der V emachlüssígung ..in der Muttersprache

geht bei der jetz.ígen Jugend Hand in Hand eine oft erstannlich
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geringe Belesenheit in den deutschen Classikern. Es gab in Deutsch-

land eine Zeit, wo man aus dem ersten Theile des Faust nicht mehr

citirte. weil das Citat zu 'I'ode gehetzt war. Gehen wir wirklich

einer Zeit entgegen, wo man nicht mehr daraus citiren kann, weil

die Anspielung nicht verstanden wird ?" "auch wenn man die Jün-

glinge der versohiedensten Richtungen betrachtet, welche Gymnasial-

bildung erhielten, findet man nicht, dass bei ihnen hinreichend leb-

hafte 'I'heilnahme fül' den Inhalt der .classischen Studien hinterblieb,

um 'davon Rückwirkung im idealistischen Sinn ernstlich erwarten zu

könn en. Sieht man von den hiel' nicht in Frage kommenden Philo-

logen ab, so ist die Zahl Derer, welche sp ater einmal einen alten

Schriftsteller aufschlagen, verschwindend klein. Statt mit begeisterber

Anhanglichkeit, denken die meisten mit Gleichgültigkeit, nicht we-

nige mit Widerwillen an die Classiker. Sie érinnem sich ihrer nur

als der Drillwerkzcuge, an welchen ihnen grammatische RegeIn einge-

übt wurden ; wie Auswendiglemen unbedeutender Jahreszahlen der

Begriff ist,der ihnen von der Weltgeschichte blieb. Und dazu sassen

diese jungen' Mánner bis ZU ihrem achtzehnten, zwanzigsten Jahre

dreissig Stunden wöchentlieh auf der Schulbank '? Dazu trieben sie

vorwiegend Latein. Griechisch und Geschichte? Das ist das Ergebniss,

um deswillen das Gymnasium, das Leben des deutschen Knaben

erbarmungslos grau in grau malt ?" "Diesel' Sachlage gegenüber fragt,

man sich denn doch, ob Alles in Ordnung, ob es nicht an der Zeit

sei und der Mühe lohne, einen Reformversuch zu machen." stb.
,,) Lásd: Dr. Klamarik János. "A,;ll1agyarországi középiskolák

szervezete és eljárása." 1881. 15 és k, 1.

'0) L. i. h. 46. 1.

") L. i. h. 2:3. 1.

12) L, i.h. 42. 1

13) Ugyanott 90 és k. l.

") L. i. h. 35 és k, 1.

lb) Lásd: "A képviselőház közoktatásügyi bizottságának stb." r

36. lap.

16) Nem lehet szándékom, sem méltányosan, úgy hiszem, nem

követelhető,' hogy midőn egy alkalmi beszédben az egyetemi okta-'

tással szoros kapcsolatban álló gymnasiumi oktatásnak némely, -má-

sok által is be-ismert sarkalatos hiányait azért emliteni fel, hogy
mielőbbi elháritásuknak szük-égét újból felmutat va, azt ez által is

lehetőleg sietteseem, ugyanakkor már egynH~gam oly feladatnak

-megoldását is kiséreljem meg, mely mint a gymnaaiumi, illetőleg

középiskolai tanterv nek kidolgozása, kétségen kivül csak többeknek

szakavatott' közrenrűködésé vel és behato eszmecsere mellett volna

kielégítöbbsikerrel megoldható. Nehogy azonban félreértésre szol-

-gáltassak alapot, midőn tekintettel épen a beszéd szövegében jelzett

körülményekre, a gymnft8iumi tanulmányok bizonyos magasabb 08:1;-
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tálytól kezdődő elágaztatásának alig elkerülhető szükségéről szólok;

kénytelen vagyok erre vonatkozólag kifejezett nézetem értelmét, kö=-

rülményesebben mint azt a beszédnek kiszabott határai engedték,

itten kifejteni.

Mindenelrelőtt megjegyzem, hogya tanulmányoknak azon el-

ágaztatása alatt nem értek olyféle bi- vagy triforcatidt, mely által

hasonlóan a középiskolai oktatásra vonatkozólag az országgyülés elé

terjesztett legelső törvényjavaslathoe, a gymnasium egymástól külön-

álló iskolákra szétvá.lasztatnék, hanem értem alátta a tanulmányok-

nak bizonyos tantárgycsoportok szerinti elágaztatását néhány leg-

magasabb osztályban.

Nem vélem továbbá a.zt, hogya gymnasiumi tantervben je-

lenleg összefoglalt tantárgyak száma, egyes tárgyaknak teljes kiha-

gyása. mellett, kísebbítendó. Mert valamennyit úgy tekintem, mint a

melyek az általok szolgáltatott ismeretek mellett, egyszersmind oly

taneszközök is, melyek a tanltásnál megfelelő médszer szerint alkal-

mazva, arra szolgálnak, hogy az elme különféle irányú tehetségeit,

összhangzatban egymással műveljék és fejleszszék. Sőt óhajtanám é n

is, hogy ha a tanulmányi rendszer bizonyos módozata azt megen-

gedné, a tanszakek eddigi sorába még valamely más tantárgy, pl. az

anthropologia avagy valamely művelt előnyelv is felvétetnék.

E ezerint tehát érintetlenül hagyva a tantárgy ak eddigi szá-

mát, csak az azok keretébe felvett tananyagnak mennyisége az, mely

nézetem szerint némely tanssakokban bizonyos módozat mellett esz-

közlendö változtatást igénye 1.

E tekintetben két főcsoporbra osztva a. tantárgyak összeségét;

az egyikhez mint törzscsoporthoz számítom mindazon tanszakokat,

melyek mint alapvető tanulmányok a. gymnasium egész tanfolyamán

á.t, osztályról osztályra megfelelő fokozatos előhaladással művelve ,

minden tanulóra nézve egyaránt kötelezők : a másik csoportba pedig

azon tantárgyakat helyezem, melyeknél kiválóun nem csak általános

dídactikai czélok jőnek tekintetbe, hanem különösen még azon fela-

dat is, hogy a tanuló általuk a felsőbb intézetekben folytatandó ta-

nulmányaihoz szükséges elöismeretekkel elláttassék.

Ilyeneknek tekintem pedig az ó-classikai nyelveket írodal-

mukkal, a mathematikai tanokat és <1. természettant ; valamennyi

többi a tantárgyak sorából itt meg nem nevezett tárgyat az első

csoportba foglalom.

Mig ez utóbbi csoportnál a felkarolandó tananyag mennyisé-

gének megszabásánál, szükség és belátás ezerint szabadabb tér van

engedve; addig tetemes en korlábozza ezt a másik csoportbeli tár-

gyaknal azon körülmény, hogy azoknál min t előkészítő szakokban,

'a felsőbb tanulmányok követelése nem engedi meg az előismeretek

rovására a tananyag mennyiségét bizonyos - elég magas - mér-

téknel alább szállítani. Minek folytán főleg ezen tanssakok azok
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melyek a követelt előismeretek összesege által okozzák az annyiszor

beismert túl terhelést és ez utóbbi kiséretében az alaposság nagyfo-

kú hiányosságát.

Minthogy azonban a későbbi felsőbb tanulmányok az egyes

által nem együttesen valamennyien, hanem a választott életpálya

szerint szakszerűen külön-külön műveltetnek, az egyes szak pedig

egymagában mind azon előismeretek összeségét szintén nem köve-

teli, melyet valamennyi szak együtt követelne; azért lehetségesnek

tartok azon csoportbeli tantárgyaknál oly módozatot, mely mellett

a tanuló túlterhelés nélkül, a későbbi tanulmányaihoz elégséges és

alapos előismeretet megszerezhetné.

Elérhetőnek vélném pedig e czélt az által, hogy a második

főcsoporthoz sorolt tantárgyak két alcsoportra, u. m, egyfelől az

ö-classíkai nyelvtudományokra, másfelől a mathematikai és physíkai

tanulmányokra osztva, ezen alcsoportok mindenike a felkarolandó

tananyag mennyiségére nézve különböző két fokozat szerint tanít-

tatnék, oly mődou, hogy míg a magasabb fokozat ugyanazon tan-

anyag mennyiségét karolná fel, melyet pl. a kir, főgymnasiumok

számára jelenleg megállapított tanterv követel, addig a tanítás az

alsóbb fokozatnál a tan szak keretének 1 e het ő 1 e g ugyanazon ha-

tárain belől kevesebb részletre szorítkoznék.

Az e rendbeli tanulmányoknak ilyetén fokozatszerű elválasz-

tása azonban csak a legfelsőbb osztályokban volna alkalmazandó,

valamint nem volna kiterjeszthető ugyanezen tanszakek azon részé-

re sem, mely úgy mint eddig, azontúl is részint didactikai eszköz-

képen, részint a kellő időben úgy a nyelvészeti, valamint a inathe-

matikai tanszakokból megszerzendő előkészültség végett, már az al-

sóbb osztályok tantárgyai közt, de megfelelőleg a magasabb osztá-

lyokban következő különválasztott fokozatos tanításra való tekintet-

tel kiszabott mérték szerint helyt foglalna.

Ha a tananyag mennyiségére nézve a felsőbb osztályokban

ekképen két-két fokozatra külön választott tanszakokban a tanuló-

nak azon alternatíva engedtetnék meg, hogy ő vagy az é-nyelvészeti

tanulmányok magasabb fokozatát combinálva a mathernatika,

és physika alsóbb fokozatával, avagy megfordítva válaszhassa ;

akkor. kiterjeszkedik minden tanulónak ismeretköre ezentúl is,
habár különböző mértékben valamennyi eddigi gyrnnasiumi tan-

tárgyra, másfelől azonban nagyobb mértéket érhetné el épen

azon tanszakokba.n, melyek reá nézve a választandó életpályájá-

nál fogva kiválóan fontosak; ez pedig annál is inkább

lehetséges, minthogy maga a szaktanár oly tanulókkal, kik épen

belső hívatásuknál fogva választották meg az illető tan szakot, gyor-

sabban és nagyobb sikerrel haladhatna elő, mint haladhat különben-

midőn kénytelen tanulóinak azon részére is tekint ••ttel lenni, mely

tantárgyára kevesebb hívnbrissal bir,
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Ugy hiszem pedig, hogy senki sem fogja komolyan tagadni,

hogy a magasabb osztálybeli tanuló koránál fogva képes, tehetsé-

geit és hajlamát annyira felismerni, mint a mennyire szükséges,

hogy a neki bizonyos tanszakokra nézve netalán engedett alternatíva

közt maga helyesen válaszszon. Minden esetre inkább felvehető ily

képesség a 16-17 éves ifjú részéről, sem mint az, hogy úgy amint

most szükséges volna, már a 9-la éves fiú vagy helyette a szülők

vagy a gondnok annyira legyenek annak tehetségeire nézve tájékoz-

va, hogy helyesen elhatározhassák, vajjon inkább a gymnasiumot

vagy a realiskolát válaszszák. Épen azért, a tanulmányoknak ama

facultativ beosztása ellentétben sem áll azon mások által is helyes-

nek tartott elvvel, mely szerint oda kellene töreked nünk, hogy az

ifjú maga és nem másvalaki helyette választhassa meg az életpályát

és tehát az arra vezető tanpályát is; sőt köv etkezetesen sokan azt

is kivánják, hogy mint a magasabb tudományos, akár egyetemi, akár

műegyetemi tanpályára szolgáló előiskola csak egyféle középiskola

álljon fenn; mi azonban nézetem szerint, ha egyátalában, csak a

fentemlítetthez hasonló móclozat mellett volna elérhető.

Azonban nem bocsátkozva itt e messzébb vezető kérdés tag-

lasásába, csak még azt jegyzem meg, hogy ama fokozatos elágazás

néhány tanszak tanitásánál, szükségessé tenné ugyan minden gym-

nasiumnál a tanárok, valamint a tanhelyiségek számának egygyel-

kettővel való növelését, de más valamely legyőzhetlen nehézséggel

nyilván nem volna összekötve.

De bár miként vélekedjünk, mindenesetre szükséges, hogy a

tanulőknak túlterhelését, melyet már annyiszor beismertünk, megfe-

lelő intézkedések által mielőbb elháritsuk, melyeknek mindenek előtt

a tantervbe felveendő tananyag mennyiségének meghatározására kell

irányűlniok , mert erre nézve sem az egyes tanár, sem az iskola "sza-

badon nem intézkedhet, mihelyt az kötelezve van a felsőbb hatóság

által kiszabott tanterv utasítását követní.




