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A Magyar Philosophiai Szemle és az iskola. 
Szándékom van rendszeres megbeszélés tárgyává tenni az iskola

ügyet a Magyar Philosophiai Szemlében. 
Megmondom ezúttal szándékom indító okát s megjelölöm a czélt, 

melynek elérésére, vagy legalább érlelésére, a rokon erők hozzájárulásával 
törekszem. 

Minden intézmény közül tagadhatatlanul az iskolához van legtöbb 
köze a philosophiának. A philosophia a tények eszmei kapcsolatának, az 
ideálnak áll szolgálatában, épen ugy, mint az iskola; a philosophia az is
meretek birodalmában nyujt tájékozást, épen ugy, mint az iskola; a phi
losophia éltető lelke a módszer, ép ugy, mint az iskoláé. Az iskola az az 
intézmény, mely a módszer, a belátás, az eszme alapjait a közélet szá
mára megveti, melyen át a philosoph elmélet, a nagy közönséggel össze
függésbe jut. A philosophia a megismerés elmélete, melyet összes pers. 
pectiva nyitó eszméivel, módszereivel, tantervével, a folyton megújuló, 
növekvő nemzedékek számára, az iskola valósit meg. Iskola és philosophia 
egy éremnek két lapja; elválhatatlanul összefüggnek az iskola belszerve-
zetében, mely a philosopháló elmének a közélet használatára szánt, hatá
rozott formákat öltött gyümölcse. • 

E szervezet alakitásába kétségkívül befolynak a közélet egyéb, szin
tén philosophiai contemplatiok alá tartozó intézményei is. Befolyásuk 
emelkedhetik odáig, hogy az iskola tulajdonjoga felett kelnek egymással 
vitába. Napjainkban, tudvalevőleg, az állam és az egyház folytatja a vitát 
a tulajdonjog felett, melynek érvényesítése, legtulzóbb szélsőségében sem 
terjedhet tovább az iskola külső szervezésénél. Ki állítson iskolát; ki 
lássa el anyagi eszközeivel épületeit, szertárait; ki vezesse administratió-
ját; ki nyomja rá saját szeellemének bélyegét az iskolára? e pontok kö
rül fordul meg ma az állam s az egyházak iskolaügyi vitája. Nem kicsiny-
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lem a tanügyi politika jelentőségét. Azonban e jelentőség elismerése mel
lett is az iskola constitutiv elemére: a tantervre, a módszerre, az őket ösz-
szefüzö vezéreszmére utalok, melyeket sem az egyház, sem az állam meg 
nem állapit, mert odáig egyikök hatásköre sem terjed ki. Legyen az iskola 
az államé, az egyházé-vagy bármely más társadalmi tényezőé, a tulajdo
nosok mindegyike kénytelen saját forrásánál keresni az iskola belszerve-
zetére irányt, módot szabó eszmét: a philosophiánál, mely mellett, az 
iskola belszervezete kérdésében, bármely intézmény csak másodrangú fon
tossággal bir. 

Az a baj kétségkívül megvan, hogy a philosophiának nincs oly fó
ruma, melyhez a gyakorlati szempontok által vezérelt közélet, mint vég
érvényesen határozó tekintélyhez fordulhatna s a melynek törvényei, vagy 
kánonai szerint csinálhatná meg iskolájának paragraphusait. Külön, csu
pán a philosophia számára való intézményt eddig nem teremtett a közélet. 
Az a philosophia ér csak valamit, mely igaz, hogy fórum nélkül, de ben
nünk, valamennyünkben, a korszellemben él; s ennek időről-időre való 
töredékes, legmegfelelőbb kifejezése, az iskola intézménye. 

Senki sem állithatja, hogy közszellemünk nagyon meg volna elégedve 
tényleges iskoláink belső szervezetével; sőt ugy nálunk, mint egész nyu
gaton napról-napra tanúi vagyunk a hivatalos, — valamint a magán élét 
köréből, a sajtó utján kifejezést nyerő nyilatkozatoknak, melyek az iskola 
vezéreszméjét módszerét, eredményét kifogásolják s az elfogulatlan szem
lélőben azt a gondolatot költik, hogy a kor teljes meghasonlásba jutott 
iskolai intézményeivel. A jelen kor szelleme gyakorol kritikát ama fonnák 
fölött, melyekben egy másik, immár elmúlt, de az iskolai intézményben 
megcsökönösödött korszellem lelt egykor' kifejezést. 

Müller Miksa a román nyelvek kiképzödésének magyarázásában, a 
többek közt, azt a hasonlatot is használja, mely a folyamot a tél idején 
boritó jégréteg s az alatta egyre hömpölygő áradat közt van. Eoma clas-
sicus nyelvét, megjegöcziüt grammatikai, syntaetikai formáit áttörte a roma 
népével vegyült barbár népek áradata s a tavasz eljöttével a lingva clas-
sica jege összeolvadt a lingva vernacula népies szójárásával, mely aztán 
a mai élő román nyelvekben jutott kifejezésre. A nyelv átalakulás e 
folyamata hosszú volt; hosszú és kinos a bomlás és ujjáképződés e pro-
cessusa az intézmények keretében, igy az iskola intézményében is. 

A Magyar Philosophiai Szemle az iskola ügy átalakulásábun a ta
vasznak kiyán hirdetője lenni; amaz eszméknek, melyek a múlt idők jég-
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rétegének foláldozása árán is, a kor követelményének szereznek érvényt, 
nyelvben, az intézmények szervezésében s az őket vezérlő szellemben. 

Nyíltan kivá,nok szólni. Leggyorsabb s. egyúttal legbiztosabb uta
kon lialad az iskolai intézmények keretében az úgynevezett szakiskolák 
átalakulása, minek az a magyarázata, hogy a szakiskolák szükséglétei 
majdnem kézelfoghatók; a czéljaikhoz illő eszközöket megszabja a közélet. 

Az ebben történt vagy történő legcsekélyebb változás szembeszökő-
leg nyilvánul egy-egy földmivesi, ipari, kereskedelmi mozzanat kiemelke
désében, vagy a magasabb szakiskoláknál: a közegészség', a technika,. az 
állami élet terén végbement ujabb evolutióban. Mind e mozzanatok és evo-
lutiók logikumát s egy-egy tantárgyban feldolgozását aránylag könnyű 
megvalósítani s a tényleg talált szakiskola szervezetéhez hozzácsatolni, 
vagy érette az egész szervezetet reformálni. Ismétlem: a felső-, közép- és 
alsó fokú szakiskolák szervezete aránylag nem nagy nehézségekbe ütkö
zik s közönségesen olyannak vélik, melyet az illető szakok művelői leg-
alkahnatasabban hajthatnak végre. Ez utóbbi követelményben tévedés 
van. A tévedés ott rejlik tudniillik, hogy a szakkörök munkásai rende
sen átlépik ama határvonalakat, melyek a közélet és az iskola, a gya
korlat és az elmélet közt fennállanak s az iskolákból hajlandók volná
nak műhelyeket, kereskedelmi és hivatalnoki bureaukat formálni s ekként 
oly intézeteket alakítani, melyek a meleg házakhoz hasonlóan ma
gukba foglalják a gyakorlati élet minden elemét, csupán annak éles le
vegőjét zárják ki. Ez iskolai műhelyekből és bureaukból melegházi indi-
vidiumok kerülnek ki, telve az iskolai pedantokratia összes gőgjével és 
törékenységével, melyeknek a közélet hasznát nem veheti, mindaddig, a 
mig saját durva iskolájában át nem alakítja. — Joggal kérdésbe tehető, 
nem czélszerübb-e az úgynevezett szakoktatás ismerettárgyai nagy ré
szének elsajátítását az iskolán kivül, a tényleg fenálló műhelyekre, hiva
talokra bizni, mely esetben azonban választást kellene ejteni a gyakor
lati utón beszerezhető ismeretek s azok közt, a melyek okvetetlenül az 
skolában tanitandók, mikor az iskolák nem lennének tultömve a rájuk nézve 
felesleges s épen azért túlterhelést okozó ismeretek apró részleteivel. 

E kiválasztáshoz azonban több kell a szorosabb értelemben vett 
szakismeretnél, emberismeret, a részletek áttekintése, vue d' ensemble, 
philosophia kell hozzá, a mint hogy ennek mellőzése okozza legtöbb eset
ben a szakiskolák esetlenségeit. 

Fokozottabb mérvben lép előtérbe a philosopháló elme mérvadó sze
repe egyéb iskolai intézményeknél: a közép- és népiskoláknál és ezek vál-
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fajainál. Ezek szervezéséhez hiányzik a közélet szükségleteinek, a szak
iskolák berendezésénél rendesen mérvadónak tekintett tanácsa. írást, ol
vasást, számvetést s nyelvtant leszámítva, melyeket pedig csupán az is
meretszerzés kapujának tekinthetünk, alig van egy ismerettárgy, mely a 
merő tapasztalás utján haladni szerető közélet előtt, okvetlen szükséges
nek tűnnék föl, a mint hogy, a merő empíria utjain haladó közéletben, 
hamar viszhangra lelnek amaz ötletek, melyek hol a nyelvészetiekben, 
hol a történelmiekben, hol a physikumokban, hol a földrajzi ismeretekben 
kívánnák amputálni a középiskolát, az elemi iskolákat pedig egyszer 
széles ismeretkörre terjesztik ki, viszont másszor megelégesznek azzal, 
hogy minden úgynevezett reális ismeretet csak olvasókönyvben tálaljanak 
elé. A közép és elemi iskoláknak nincs egyetlen ismerettárgya, melyet 
meg nem próbált volna kiküszöbölni egy-egy divatos ötlet: az ismere
teknek nincs egyetlen ága, melylyel viszont meg nem próbálták volna 
gazdagítni e minden elvben szűkölködő intézeteket. Ez intézetekben ve
zéreszme, tantárgy, módszer: minden libeg. Elmosódtak határ-vonalaik 
egymás felé, el a szakiskolák felé s mind ennek oka az egyedül üdvözí
tőnek hirdetett tapasztalathoz ragaszkodás. A közép és elemi iskolák 
szervezésében ma azon az állásponton vagyunk, hol minden ötlet jogot 
formál a meghallgattatásra s viszont a multak tapasztalatain, az értelem 
követelményem nyugvó legüdvösb gondolat is elbukhatik a naponként fel
bukkanó sugalmak érdekében. 

E válságos helyzetből menekülésnek egyetlen szilárd útja van s ez 
nem a közönséges tapasztalatra, nem a hagyományokra, nem is a szak-
i jkolákra, sem a túlterhelésre, vagy a szellemi proletariátus aggályaira való 
hallgatás; mindezek ferde alapra állítják s nem megoldják a problémát. 
A probléma megoldása az e zaklatásokon kifárasztott, de helyes ösztöné
ben meg nem bénított közélet ama követelményeiben keresendő, hogy 
egészséges, tapintatos, jellemes, intelligens embernek vessék meg az alap
ját a mondott iskolák; hogy mi módon, az nem a közélet dolga, — elég 
ha a czélt kitűzte, — hanem a miénk, kik az iskolaügy szolgálatában 
állunk. 

Kétségkívül megvannak a testi épség és egészség íontartásának 
elemi szabványai; kövessük. 

Az is bizonyos, hogy a jó Ízlésnek, a jellemnek, a mint megvan
nak kritériumai, ép ugy megvannak egyszerű, alkalmazható törvényei; 
kövessük. 
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Vájjon egyedül az emberi értelem egysége volna az az elárvult 
valami, a minek nincs sem delejtüje, sem vezérlő csillaga? 

Közmeggyőződéssé kezd már válni, hogy a közélet viszonylagos jól
létét, a rendezett társadalmi viszonyokat, az ember megbecsülését az ér
telmi haladásnak köszönheti. Ez tehát megvan; élvezzük, örüljünk neki. 

Mindennél világosabb, hogy az ember érteimi erejét hirdetik a szá
zadot riagygyá tevő fölfedezések, a physikai és ethikai világ hódításai, 
valamint az is ép oly vilá.os, liogy az e hódításokban kifejezést lelt tör
vények szabják meg az értelem határozmányait. 

Hogy esik meg mégis, hogy e törvények máig épen arra az intéz
ményre nézve a legkevésbé irányadók, a melyik hivatásánál fogva az ér
telem útjainak egyengetésére való ? Hogy esik meg, hogy épen az iskola 
belső szervezetében van a legnagyobb ingadozás, holott annak kellene 
az értelmi világ legragyogóbb központjának lenni, a honnan a társada
lomra, a közéletre fény sugározzák? 

Azt az egyszerű igazságot nem akarja belátni az iskola, hogy az 
értelemnek nincsenek külön utjai a közélet, meg az ő számára; hogy a 
közéletet nem lehet többé kiszolgálni egy oly intézménynyel, melynek 
formája, módszere, szelleme a régi, a tudományok pedig, a mai közélet 
elvitázhatatatlan alapjai csak ugy vannak ráaaggatva, összefüggés, mód
szer, szellem nélkül. 

Épen csak a szellem, az életet adó eszme hiányzik a mai iskolá
ból, — risum teneatis amici! — az értelem intézményéből. 

E szellemet, az értelmi világ központját akarja kultiválni a „Ma
gyar Philosophiai Szemle." És e szellemet én az egy középiskolában 
találom meg. Bokor József. 

A philosophia helyfoglalása főiskoláink tanrendében. 
I. A B u d a p e s t i ki r. m a g y a r t u d. e g y e t.e m. 1886—1887 má
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