
COMENIUS A. J. A FELSŐ OKTATÁSRÓL. 
(Befejező közlemény ) 

9. A főiskolai tanárokról szól Comenius a legkevesebbet, 
csak annyit, hogy sokat, lehetőleg mindent tudjanak, élő reper-
tóriumok, lexikonok legyenek. A többi tanító kellékeit, köte-
lességeit nem hagyja ugyan figyelmen kívül,1 de jellemző, 
hogy a jól elrendezett iskola törvényeiben csak a tanítás 
helye, ideje, könyvek, vizsgák stb. után szól róluk, és hogy a 
tanítás ügyének jobbra fordulását mindenekelőtt panmethodi-
kus könyvek kidolgozásától várja. „Egy fölötte fontos, a mi 
az egész gépezetet haszontalanná teheti, ha nincs meg vagy 
általában mozgásba hozhatja, ha megvana t. i. — nem igazi 
tanitók, hanem „a paamethodikus könyveknek elegendő kész-
lete".2 Nem mintha Comenius a tanár tudományos jellemét, 
példaadását úgy a magatartásban, mint a tudományos kutatás-
ban mellékesnek tekintené, a tanítótól megkívánja a hivatottsá-
got,3 természetesen még inkább a főiskolai tanártól De mint 
minden paedagogiai methodikus, úgy Comenius is hajlandó 
a tanító egyéniségét az oktatás másodrangú tényezői közé 
sorozni A fődolog a „gépezet", a gépész csak végrehajtatja 
azt a munkát, melyet a gépezet a föltaláló szándékának meg-
felelően mindenütt egyenlőképen végez. Tényleg a módszer-
tanra esik Comenius érdemeinek oroszlán része. Természetes 
azonban, hogy Comenius korviszonyaitól is függ e pont meg-
ítélése: szive szerint való, igazi tanítókat nem igen ismert és 
ilyeneket a legközelebbi jövőtöl sem remélhetett. 

10. Miként Comenius a tudományok foldarabolása ellen 
az anyag tekintetében tiltakozott, úgy még inkább az elvek 
tekintetében. A tudomány egységes szerve egész, minden része 
egyúttal az egésznek általános jellegét hordja magán. Azon 
törvények, melyek szerint az egész szervezet él, az egyes 

1 Különösen III. 796—98. — a I. 191. - 8 III. 800. 
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részekre is állanak. A tudománynak, mint az egységes szer-
vezető világmindenség tükrének, általános elveit, egyetemes 
érvényű törvényeit, meg kell állapítani és az egyes tudomány-
ágakra alkalmazni. Csak ha ily közös törzsből nőnek az ágak, 
ha ily közös elveken épülnek fel a tudományok, várhatjuk, 
hogy megszűnik a tudományok diszonancziája, mely a min-
denség harmóniájával ellenkezvén, azoknak igazsága, azaz az 
ismereteknek tárgyaikkal való megegyezése ellen bizonyít. 
Verulami Baco foglalta össze először a tudomány ágait ily 
rendszerbe és azóta Fichte Schelling. különösen Hegel ily 
irányú munkáinak megjelenéséig, a legújabb korig számos 
kísérlet történt a tudományok encyklopaediájának megalko-
tására. 

Tagadhatatlan, hogy ily általános encyklopaedia bármely 
szakmájú tanülóra nézve szükséges nemcsak, hogy a saját 
szakának helyét az egészben ismerje, hanem hogy e szakok-
nak anyagi kapcsolatukon kívül egyúttal elvi összefüggését is 
megértse. Ez ismertetné meg a tudományos szellemmel, mely 
valamennyi szakot s ezeknek alrészeit a legkisebb részletekig, 
illetőleg a vele foglalkozó tudósokat áthatja. Sajnos, hogy a 
tárgy fontosságát a mai főiskolai oktatás nem méltatja eléggé 
vagy ha igen, nem nyújt alkalmat annak hallgatására. Minden 
egyetemi vagy akadémiai hallgatónak tekintet nélkül mely 
fakultáshoz tartozik, ismernie kellene azt, esetleg ez ismereté-
ről első vizsgáján számot adnia; mégis csak elvétve találni 
a főiskolai leczke-programmokban az „általános tudománytant", 
„a tudományok encyklopaediáját", „az akadémiai oktatás ency-
klopaediáját és metbodologiáját" vagy „az akadémiai studium 
módszerét", sőt az egyes szakencyklopaediák sem kötelezők 
mindenütt. 

11. Azt az összhangot, melybe az általános encyklopae-
dia az ismerethalmazokat hozza, nem az emberi értelem al-
kotta, hanem az megvan magokban a tárgyakban. Azért 
az encyklopaedia annál tökéletesebb, minél inkább ragaszko-
dik az ember a tárgyakhoz. Ebből folyik a tudományos elő-
adás főkelléke, hogy tárgyilagos legyen. Szorosan a tárgyhoz 
ragaszkodjék a tanár, azt vizsgálja minden elfogultság nélkül, 
a tárgyhoz szabja ítéletét, s ne a tárgyakat kényszerítse rend-
szerének Prokrustes-ágyába. így biztosíttatik az oktatás tudo-
mányos jellege. A tanár sem a mások, sem a saját tekintélyét 
nem vetheti latba, mielőtt a tárgyat magát meg nem ismer-
tette és ezekből nem vonta le tetelét Ha hallgatóiban tudo-
mányos meggyőződést akar érlelni, pedig ez az oktatásának 
czélja, tárja fel előttük őszintén azt az utat, melyen a tárgy 
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minden oldalú vizsgálata által, ellenmondások, nehézségek 
megoldása után, maga is ily meggyőződéshez jutott, lépésről-
lépésre okadatolva, miért ezt a megoldást választotta, és miért 
választotta ép ezt az utat, melynél mások, kik csak a tárgyak 
fölszinét veszik számba, talán a hozzá nem értőknek tetsze-
tősebb s könnyebb úton járnak, csakhogy mielőbb eljussanak 
a — tulajdonképen már előre kitűzött — czélhoz. Comenius 
nem kívánja az előadást ennyire tudományosnak, mert a fő-
iskolának oktatási anyagát is késznek tételezi föl. De ha a 
szoros tárgyilagosságot követeli és int erőszakos rendszertől, 
csak az ily tudományos előadás felelhet meg. 

Mivel Comenius szerint a tárgyak magok utalnak az 
életben való használhatóságukra, azért a tárgy ellen vét a 
tudomány, ha nem alkalmazza azt a gyakorlati életre. Nem 
szükséges ismételnünk az utilitarismus elvének bírálatát; csak 
annyit kell itt megemlítenünk, hogy az akadémiák magokat 
az életpályákat, legalább a tanár, a lelkész, a jogász műkö-
dési körét, munkásságának módját, szóval egész gyakorlati 
életét, mint külön-külön tudományt, mely a jellemnek szük-
ségleteivel megismertet s a tudományok felhasználására tanít, 
a megfelelő szakba úgyis besorozták. Ha ezen tisztán gyakor-
lati tudományokon kívül, a többinek hasznavehetőségét is ki 
akarnók mutatni, veszélyeztetnők magát a tudományt. A ki 
például az egyháztörténelemnek az egyházi szónoklatban vagy 
polémiában való használhatóságát kiemeli, a történeti kritika 
iránt ellenszenvet kelt, vagy megvesztegeti az igazságszere-
tetet. Ismételhetjük, hogy annál nagyobb haszna lesz a gya-
korlati életnek a tudományból, mennél kevésbbé keresi ez 
amannak kegyét. Igen, Comeniussal mondjuk, hogy a tanár 
ragaszkodjék tárgyához és ezt igyekezzék megértetni. 

A mennyire lehet, a tárgyat magának a tárgynak segít-
ségével kell megismertetni. Nem szólunk ezen reális oktatás 
szükségszerűségéről, a mint ezt például az orvosi szakban 
kezdettől fogva fölismerték. De a szemléltető eszközöknek 
bova-tovább utat nyitottak a többi szakmák is. Ha nem is 
függesztjük ki a héber nyelvtani táblákat, de a művészetek 
történetét utánzatok, avagy legalább képek nélkül ma már 
nem lehet tanítani. S ha a színjátékokat a főiskolai oktatás 
eszközei közé csakis a történelmi szakban lehetne fölvenni, 
ámbár itt is csak pedáns hőséggel kidolgozott darabokat, me-
lyekben az igazi költészet a történeti igazságtól nem kívánna 
áldozatot, de a történelem megértését előmozdíthatja igazán 
korhű regényeknek olvasása, melyeknek hőseiben az illető 
kornak szelleme megtestesül. Ez esetben azonban a szemlélést 
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már nem veszszük mint Comenius pusztán érzéki észrevevés-
nek, hanem apperceptiónak. Ilv értelemben maga a szóbeli 
előadás is szemléltető lehet és legyen. 

De őrizkedjék a tanár azon veszélytől, mely főleg az 
elvont igazságoknak, de tényeknek is szemléltető előadását 
fenyegeti, hogy a használt képek, a kiszinezés, az igazságot, 
a tényt hamis szinben ne tüntessék föl Mindég maga a tárgy 
legyen előtérben, az maga beszéljen, a minthogy az igazi 
történetíró ritkán szorul reflektáló elmélkedésre, mert maguk 
a tények mondják ki a legtöbb esetben az ítéletet is. Legyen 
tehát az előadás egyszerű. A szónoki stílusnak, ott a hol nem 
rábeszélni, hanem meggyőzni kell. nincs helye, a szóvirágok 
minél szebbek, annál inkább hozzák kisértetbe az érvekre irá-
nyítandó figyelmet. Az akadémiai előadásnak nem a száraz 
fejtegetés az eszménye, a kinek megadatott, hogy az igazat 
a széppel párosíthatja, annál jobban fogja az igazságot szol-
gálhatni. De a szépnek a tudományos előadásban önálló becse 
nem lehet, a fődolog maga a gondolat, ezt kell a gondolat 
testéhez minél jobban Japadó szóruhába öltöztetni. 

Dy egyszer^ és világos előadás kedvez leginkább az 
igazságnak, míg a szónokias mindég hajlandó a valószínűt a 
bizonyossal összetéveszteni. A tudom&pyos előadás tárgyila-
gosságából folyólag kiemeli, mi a tény, a bebizonyított igaz-
ság és miben kell több-kevesebb valószínűséggel bíró fölte-
véssel megelégedni. Comenius ez előadást gondosnak nevezi, 
mondhatnók lelkiismeretesnek is. 

12. Gondatlannak nevezi Comenius azt̂  az előadást is, 
mely ismeretlen nyelvű szavakat használ. Ő az alsóbb isko-
lákban az idegen nyelvű kitételeket általában, a mükifejezé-
seket is, lefordíttatja az anyanyelvre. Bármennyit fáradozott 
maga a latin nyelvnek helyes tanítása és minél tökéletesebb 
begyakorlása végett, annak, mint főiskolai előadási nyelvnek 
bukását ő is előkészítette. Mint kora gyermekének, ez a meg-
buktatás, alig lehetett szánd oka, de megtette az első lépést: 
mint tanítási nyelvet kitette a középiskolából. Megtörte azon 
hitet, hogy a tudományt mindig csak latin nyelven művel-
hetni, megjósolta azon időt, a mikor ez a nyelv csakugyan a 
régiek megértéséhez szükséges eszköz lesz s a mikor a nem-
zeti nyelvek a latinnal egyenlő rangúakká fejlődnek. Még 
soká tartott ugyan, míg a hazai nyelvek a latint a főiskolai 
előadásból kiszorították, de ma már valamennyi nemcsak 
egyenrangú vele, hanem föléje jutott. Igaz, a nemzeti nyel-
veknek, köztük főleg a magyarnak, még nagyot kell fejlőd-
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niök, hogy a tudományos gondolatoknak teljesen megfelelő, 
a nyelv szellemével megegyező közlési eszközeivé legyenek. 
De ha a nemzetek önállóan művelik a tudományt, vagy leg-
alább az idegent szabadon reprodukálva, a nemzeti talajon 
termett gondolat meg fogja találni a helyes kitételt is. Ma 
már nem gondolhatni arra, hogy a latin nyelvnek főiskolai 
uralma visszaállíttassák Valameddig történelmet, philosophiát, 
theologiát fognak kutatni, a classikusokat sohasem fogják 
mellőzni, és talán az egyetem a tudós rangfokozatokat, annak 
jeléül, hogy a tudomány nemcsak nemzeti, hanem nemzetközi 
is, még soká e nyelven fogja kiosztani, noha már e téren is 
folyvást előre nyomul a nemzeti: de mint előadási nyelv vég-
kép idejét multa, nemcsak azért, mivel a gondolat finomságát, 
teljességét ma már egy nem latinul gondolkodó tudós sem 
(és hányan gondolkodnak ma még latinul?) hajlandó a classi-
kus latinság szűknek bizonyult frazeológiájának föláldozni, 
hanem egyszerűen azért, mivel a szintén Comenius reményei-
nek megfelelően átalakult középiskola már nem szolgáltat oly 
leendő akadémikusokat, a kik e nyelvet egyszeri hallás után 
csak valamennyire megértenék. Csak r. kath. theol. fakultáso-
kon és papi seminariumokban tartja még magát, de távolról 
sem valamennyiben. De rá is nyomja a tanároknak talán 
határozottan gondolt de csak megközelítő körülírással kifeje-
zett gondolataira az elavultság bélyegét, és megnehezíti a 
tanulók munkáját haszontalan emlékeléssel, kárpótlásul való-
színűleg fölmentvén őket a felfogás, a megértés nehezebb 
munkája alól. 

13. Ha a tárgyak magok összhangban vannak, a tudo-
mány pedig mint azoknak tükre befejezett rendszer: úgy a 
tudományt csak azon rendben taníthatni, melyet maga a rend-
szer szab elő, tehát a tudománynak saját benső gondolat-
menete szerint. A főiskolai tanítás módja tehát az ú. n. akro-
araatikus, az összefüggő előadás. Comenius is ezt kívánja; 
kevés kivétellel mindenütt a tárgyhoz szabott gondolatmenetet 
követő előadások folynak. Ezen menetet megzavarná, össze-
bonyolítaná és így a tudományt, mint rendszert puszta isme-
ret-halmazzá forgatná fel a párbeszéd, mely azon felül a tanu-
lót ítélkezésre csábítaná olyasmiről, a mit még nem is ismer. 
A tanuló igazán hallgató, a tanár előadása folyik megszakítás 
nélkül, kivéve az óra megszakítását, mely sajnos, sokszor nem 
épen a gondolatmenet természetes nyugvó pontjain szakítja 
félbe a beszédet. 

De a tanuló még se legyen puszta hallgató, hanem jegyez-
zen, mert „a hallgatás gyakran nem egyéb, mint lelki tunya-
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ság, vagy legalább ügyefogyottság, mely nem ritkán geniális 
hanyagságnak szinébe lakozik".1 Azonban az előadásnak szó-
szerinti leírása már azért sem ajánlatos, mert pusztán gépies 
munkával foglalkoztatja a hallgatót és a mester szavára való 
esküvésre teszi hajlandóvá. Csak az előadást szabadon repro-
dukáló jegyzés köti a hallgató figyelmét a tárgyhoz, képesiti 
rendszeres gondolatmenetnek hovatovább könnyebb követésére, 
tanítja ez által rend és módszeres gondolkodásra. A jegyzés 
annál inkább szükséges, mert a tudomány mint ilyen pontos-
sága, komolysága veszélyeztetése nélkül nem ereszkedhetik 
le azokhoz, a kikben teljes megértéséhez egyik-másik elő-
ismeret nincs meg, és a tanár sem lehet előadásában minden 
egyes hallgatójának képességére, vagy a mi kívánatosabb, 
érdeklődésére tekintettel. A jegyzet alapján kérheti csak a 
tanuló ismételt átgondolás után, a fól nem fogott pontok 
magyarázatát vagy azt, bogy figyelmét különösen lekötő rész-
letbe mélyebben beavattassék. 

Az akadémiai előadásoknak azon természetes hátránya, 
hogy sohasem alkalmazkodhatik oly mértékben a tanulókhoz, 
mint a középiskolai oktatás teszi szükségessé, mint az elő-
adások kiegészítését azon együttes munkaórákat, melyekben 
inkább a párbeszéd járja s a melyeket, csak részben meg-
különböztetéssel, magán-collegiumók, cbnverteatoriumok, dipu-
tatoriumok. gyakorlatoknak, tanulói szakegyleteknek, legálta-
lánosabban seminariumoknak szoktak nevezni. Ezekben a 
tanulók akár az előadás tárgyáról akár vele rokonságban lévő 
vagy a szakstudium kiegészítésére szolgáló s az általános 
tudományos műveltség körébe vágó tárgyról értekeznek, vitat-
koznak, úgy azonban, hogy a dialógus tárgyára előkészülnek, 
nehogy az eszmecserére szánt időt üres szószaporítással fecsé-
reljék. 

A seminariumok berendezése teszik a tanár ügyességét 
a legerősebb próbára, mert itt van a legnagyobb szabadsága. Min-
denesetre tanár vezesse a seminariumot; ő tűzi ki, lehetőleg tekin-
tettel lévén a hallgatók óhajaira, a tételeket, és ő akadályozza 
meg, hogy a vita perlekedéssé ne fajuljon. A seminarium lehet 
kötelező vagy nem kötelező, a szerint, a mint a tárgy kisebb 
vagy nagyobb mértékben megkívánja a tanulónak személyes 
érdeklődését és nagyobb értelmi erejét tételezi föl. Ez utóbbi 
esetben a seminariumi tagok száma kisebb lesz, a mi főleg 
azért előnyösebb, mert a tanárt és a tanulót közelebb hozza 
egymáshoz, ily módon is a tanulmány sikerét előmozdítván. 

1 Hagenbach, Enc. u. Meth. der theol. Wistensch. 12. kiad. 46. o. 
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Comenius szerint azonban e gyakorlati órákon az egész hall-
gatóság jelenik meg, nyilván azért, hogy minél több írónak a 
tárgyra vonatkozó gondolatait minél többen hallhassák és el-
sajátíthassák. De itt is a kevesebb mindenesetre több a sok-
nál. Ha nem is valósultak meg e seminariumok úgy a mint 
Comenius akarta, azaz inkább csak leírta, mert ő az ú. n. 
repetitoriumokat és examinatoriumokat is azokba olvasztotta 
és minden délutánt nekik szánt: de ma már valamennyi fakul-
tásban megvannak és az illetékesek mindjobban fölismerik 
jelentőségöket, akár mint a tudomány műhelyébe bevezető, 
annak keletkezését egyes példákban bemutató intézményeknek, 
akár mint az életpályára való gyakorlati előkészületeknek 
fontosságát. 

A seminariumok részben föltételezik a magántanulmányt, 
mert előkészületet kívánnak, részben megtanítanak reá. A 
magántanulmányba nem számítjuk azon munkát, mely az elő-
adások elsajátítása végett ezekkel természetesen párhuzamo-
san folyik. Az a magántanulmány, melyet a seminarium föl-
tételez, főleg írók olvasásából, az anyag egybehordásából s 
legfölebb még elrendezési kísérletből állhat; az, a melyre 
megtanít, már a tudomány önálló művelése. Mindkettőhöz 
könyvtár szükséges, melynek oly anyagi helyzetben kell lennie, 
hogy legalább .a legnevezetesebb újabb munkákat is beszerez-
hesse nemcsak a tanár, hanem az előrehaladottabb tanuló 
számára is. Comenius a magántanulmány megkönnyítése végett 
a különféle szakú tudósoktól az áttekintés számára az írókat 
méltató kivonatokat, illetőleg összefoglalásokat kér; főleg csak 
a classikusokról szól, de az írók egész nemzetségét érti. Vala-
mennyit elolvasni sem nem lehet, sem, a mint az ily áttekin-
tés igazolja, nem szükséges, mert Seneca szerint nem az hasz-
nál, hogy sok, hanem hogy jó könyvünk legyen. Az ily 
áttekintés, a szak irodalmának története nemcsak a válogatást 
teszi lehetővé, a mi már is nagy haszon, mert kevesen van-
nak, a kik szerencsés kézzel mindjárt az után nyúljanak, a 
mit keresnek; hanem számot vet azon kívánsággal is, melyet 
Comenius szintén ismétel, hogy az egyest mint az egésznek 
részét is kell megismernünk, tehát az írót úgy magában véve, 
mint társainak körében, hogy a monographia csak az egész 
tárgy után következzék. Az olvasás módjára vonatkozó taná-
csoknak csak viszonylagos értékük van; egyiknek a hajnal, 
másiknak a lámpa fénye mellett jelenik meg Phaebus Apollo. 
De a mit olvasunk, annak legyen nyoma olvasási naplónkban, 
akár egyes gondolatokat jegyzünk, akár az olvasmány értéke 
szerint kivonatokat készítünk vagy ítéletünket írjuk le. Amazok 
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megtermékenyítik értelmünket, ezek azon haszonnal járnak, 
mint az előadás követése. Természetesen növeli a hasznost 
ha a tanuló az olvasás gyümölcseit társainak bemutatja, 
bírálatuk alá bocsátja; ámbár a hallgató olvasmányi napló-
ját ennek nagyon is egyéni színezete miatt nem szívesen fogja 
idegen kézbe adni. 

Comenius, ha számba veszszük azt, a mit a classikusok 
kivonatairól s az ismereti anyag készenlétéről mond, talán 
nem vetette el a főiskolai tankönyvek használatát. Ezek persze 
c<ak olyanok lehetnének, mint a földrajzban a térkép. Tagad-
hatatlan. hogy az ily rövid, a gondolatmenet vázlatát és pél-
dául a történelemben a szem számára való évszámokat és 
neveket is magában foglaló tankönyvek nagyon megkönnyítik 
a tanár munkáját, a tanulóét is, a ki már az előadás előtt 
tájékozódhatik és utána jegyzeteit a tankönyvvel összevetheti. 
Hogy e tankönyveket nem tartotta az előadások helyetteseinek, 
mutatja az antodidaktikának méltatása. Bármily eleven a 
könyv, a tanár egyéniségét, személyes behatását, mely az, 
inkább a tudós jellem, mint a tudós rendszer iránt fogékony 
kezdőknek a tudományba való beavatásánál annyira fontos, 
sohasem pótolhatja. Még akkor sem, ha a távol levő tudóssal 
való, az egyéni jelleget inkább megengedő levelezés járul 
hozzá, a mi pedig a tanár hivatalos tenniválóit tekintve ma 
már alig várható. 

Tudós levelet, ha ez nem a tudálékosság alkalmatlan-
kodó tolmácsa, csak az írhat, a kit a seminarium már meg-
tanított a tudomány önálló müvelésére. Mert az is a semina-
rium czélja, hogy ily önálló munkákra serkentsen, melynek 
lelkiismeretes megoldása a tanulót a tudósok munkáinak kellő 
méltányolására képesíti. 

14. A seminarium végül az a versenytér, melyen a na-
gyobb tehetségfíek magukra vonják a tanár figyelmét, a ki 
ezeknek erejökhöz képest több táplálékot fog nyújtani és 
kedvöket éleszteni, őket kitartásra buzdítani fogja, nem azért 
ugyan, hogy mindent tudjanak, de legalább sokat és hogy a 
talentumok közül egy sem legyen holt tőke. A buzdító esz-
közök legnagyobbika a promotio. melynek hitelét féltékenyen 
fönn kell tartani. A promoveálás módja, melyet Comenius 
ajánl, még a jelen század első felében nem volt minden egye-
temen alkalmazásban; lényegileg ugyanaz ma mindenütt, ki-
véve, hogy a doktori méltóságnál alsóbb fokozatok az egye-
temek mint tudós köztársaságok különállásának megszűnésével 
egyidejűleg lassanként elavulnak. De míg e czímet tényleg 
osztják, legyen az csakugyan tudományos kitüntetés és ne 
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csak valamely hivatal gyakorlásának föltétele, és mint a 
tudósok egy erkölcsi testületétől származó kitüntetés ne függ-
jön, mint Comenius akarja, valamely állami képviselő beavat-
kozásától, ha csak ez maga is nem tartozik akár mint rektor, 
akár mint egyetemi kanczellár e testülethez. Mint pusztán a 
tudományban való kiválóság elismerését, e rangfokozatot csak 
az akadémiai tanulmányok befejezése után lehet méltóan ki-
osztani. Comenius a gyakorlati életet a tudományosnak rová-
sára becsülvén, annak ismeretét, a benne való gyakorlottságát 
is az avatás föltételévé teszi. 

Hogy a tudomány birodalmába kivétel nélkül minden 
arra képes beléphessen, az illetékes körök s a nevelés barát-
jai különös gondot fordítanak a szegényebb sorsnak segélye-
zésére s e gondoskodás bizonyára mind nagyobb lesz, mennél 
inkább átmegy majd a köztudatba az a tapasztalat, hogy a 
tudomány sikeres műveléséhez ma már a mindennapi kenyér 
nem elégséges, hanem azon felül szükséges a tudományos esz-
közökben való kényelem és bőség. 

Az évfolyamok száma a legtöbb fakultásban négyben 
állapodott meg. de egyes szakok különösen a gyakorlati életre 
való tekintettel újabban túlmentek a határon. 

Az akadémiai tanulmányok elvégzése után Comenius 
terve szerint a tanulók utazzanak, természetesen nem puszta 
szórakozás, hanem tudósok, műveltebb népek megismerése 
végett, hogy, saját szakukba vágó intézményeket ismervén 
meg, látó körüket tágítsák, a saját magáéhoz vakon ragasz-
kodó elfogultságból kivetkőzzenek. Ép a legújabb időben isme-
rik el ismét jobban az iskolai hatóságok és az utazások fon-
tosságát. 

15. Ha a főiskolára szánt hat év kissé bőven van kimérve 
és minden fakultás ez időt tényleg kisebbre szabta, annál 
inkább kívánható meg, hogy a tanulók életkora legalább 18 
legyen, a melyben a tudományra, a leplezetlen valóságra és 
igazságra már megérettek. 

Comenius nem mondja határozottan, hogy az akadémiára 
nők is járhatnak, de ha bebocsátja őket a latin iskolába, nem 
zárhatja ki a főiskolából sem. A női orvos vagy politikus gon-
dolatától Comenius nem irtózik; mégis családi körben jelöli 
ki helyöket. A gyakorlat az orvosnőknek és tanítónőknek 
sokáig nyilt kérdését már megoldotta, és talán a többi élet-
pályák is megnyitnak lassankint számukra. Comenius ez ellen 
egyetlen elméleti okot sem vet fel, sőt értelmi képességre 
nézve a férfiakkal egyenrangúaknak tartja őket 

Az az óhaj, hogy az egyetemre csak az emberiség virága 
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bocsáttassák, pium desiderinm marad, valameddig a tanár 
minden egyes tanulónak a jövőjébe nem lát, tehát mindörökké. 
Az egyetem, bármily magasra tűzzük czélját, sohasem lehet 
csak a lángelmék iskolája. Az teljesíthető kívánság, hogy a 
latin iskolát végzetteket még egyszer, illetőleg az akkori kor 
szempontjából ítélve, végre vizsgálatnak kell alávetni, hazánk-
ban a jelen század közepe táján teljesült és ma már általános. 
Az érettségi vizsgálatnak czélja megállapítani, kikben van meg 
az egyetemi tanulmányokhoz szükséges reális és formális elő-
képzettség. De nagyon is az egyénnek önmagához való jogába 
nyúlna, ha e vizsgálat szabná meg a tanuló leendő élet-
pályáját is. Comenius kiemeli a hivatásérzet döntő fontosságát, 
de nem bízik a tanulónak ítéletében, hogy e hivatását meg-
látja, vagy akaratában, hogy az érzetét követi. A hivatás-
érzetből szakot választott tanulók legnagyobb része nem csa-
latkozott ítéletében s a kik nem magoknak való fakultásba 
léptek, csakhamar észreveszik, hogy egyéniségük az élet-
feladattal, melyre a fakultás előkészít, egybe nem olvadhat, 
hogy tehát rosszul választottak. Azon jelek, melyekből a hiva-
tásra következtethetni, nem oly „biztosak", mint a rubrikáim 
szerető Comenius fölteszi és a tanuló maga és csak komoly 
önvizsgálat alapján ítélhet lelke irályáról. Ép oly erőszak 
volna a latin iskolát végzett iQak között, a kifc az érettségi 
vizsgát megállották, különbséget téve egyeseket a tanulmányok 
folytatásától eltiltani. A főiskola igaz, csak hivatásérzettől 
áthatott tanulókat kivánhat, de azt csakis a tanuló maga mér-
heti, mert ő érzi. 

A tudás drágaköve nem foglaltathatik durva kavicsba 
s a tudomány erkölcs nélkül mindig csak gyilok s nem eke-
vas vagy építő vakolatcsapó. Comenius és minden egyetem 
megkívánja tehát a tanulók erkölcsös életét. Az erkölcs Come-
nius szerint főleg a tisztességes magaviseletben tükröződik, 
hogy a tanuló csiszolódjék, ne zárkózzék el a társadalomtól, 
sem a társas örömöktől. Az ifjúsági egyletek a kölcsönös 
ragaszkodás érzetét növelik. A ki az egyetemi tanulók egy 
részének életét közelebbről ismeri, ma is fájlalhatja, hogy az 
egyetem legkisebb gondja ép a tanulók magánélete és ha ez 
az iskola él is kizárási jogával, de nem a nyilvánvaló idő-
rablókkal és dobzódókkal szemben. 

16. Comenius néhány elvi kérdést teljesen mellőzött, 
például a tanszabadságot, azt hiszem, hogy — mivel a főis-
kolai tanárban az önálló kutatót kicsinyli, az ismeretanyagot 
inkább késznek veszi és a tanítás módját is szorosan kiszabja 
— nem pártolta volna. És tekintve ugyancsak a szinte egye-
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dül idvezítőnek tartott módszerbe yetett hitet, talán ép Agy 
nem volt barátja a tanulói szabadságnak, mint minden követ-
kezetes methodikus. 

Comenius, miként a középiskolára, úgy a főiskolára sem 
gyakorolt közvetlenül nagy hatást Tragikus sorsa, hogy, ügy-
szólván, a mi napjainkig, a 40-es évekig, a mikor Raumer a 
Nagy Oktatástant a feledés örvényéből kiragadta, az ő esz-
méinek termékenyítő hatása nélkül fejlődött az iskolaügy. De 
eszméinek ez a harmadfél százados fejlődés igazságot szolgál-
tatott. A főiskolának is lesz eszméiből még sok megszívlelni 
valója. És ha egyik-másik nézetétől eltér is, egyben mindig 
hfinek kell maradnia Comeniushoz: az emberiséget szerető és 
azért hosszú fáradalmas életen át csak az igazságot kereső 
nagy lelkéhez! 

Sopron. Jausz Vilmos. 
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