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YL 
1. Comeniusnak a neveléstörténet részéről immár mél-

tányolt érdeme abban áll, hogy a mit közvetlen elődei egyen-
ként vagy inkább ötletszerűen, habár a nevelésre derengő új 
kortól reántaltan, kívántak, azt összefoglalta és önmagában 
befejezett, szoros rendszerbe foglalta. Ő maga hálásan emlé-
kezik meg útegyengetőiről, kiknek munkáit tanulmányozta; 
ezeknek hiányait és hézagait fontolgatva jutott azon gondo-
latra, hogy megingathatatlan alapú rendszert építsen. Elődei-
hez való viszonyát a neveléstudomány még nem tisztázta 
egészen, de azt hiszem nézeteink forrásaik, épen nem tekin-
télyének rovására, a jelenleginél sokkal nagyobb mértékben 
fogja kimutathatni. Rendszeressége engedte meg azon követ-
keztetéseket, melyekkel a főiskolára vonatkozó nézeteit kiegé-
szíthettük, megvilágíthattuk. Ezeknek is nagy részét megta-
láljuk elődeinél? És talán rendszerének ép ez az alkatrésze 
az, melynek teljes kifejtésére a gyakorlati szükség nem kész-
tette. Nem mintha a főiskolai oktatással mindenben meg volt 
volna elégedve, hanem néki magának nem nyilt alkalma akár 
mint egyetemi organizátornak. akár mint egyetemi tanárnak 
e kérdésről a rendszeresség szempontjából megkívánt terje-
delemnél nagyobb részletességgel elmélkedni és nyilatkozni. 
Azért nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy — mint maga 
mondja — e tekintetben csak jelzi kívánságait, hogy főleg 
e pontnál egyik-másik túlzás részben minden, új eszméket 
hirdető korszak egyoldalúságának részében a néha nagyon 
elvont rendszeresítésnek va^y a külső arányosításnak rová-
sára esik. Mégis Comenius főiskolai nézeteire is áll Browning 
mondása: „Minél tovább elmélkedünk Comenius rendszerén, 
annál jobban fogjuk látni, hogy telve van üdvös figyelmez-
tetésekkel; és meglepetéssel tapasztaljuk, hogy ennyi bölcses-
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ség feküdt 250 év óta a paedagogusok útjában a nélkül, hogy 
érette lehajlottak és kincses házakba fölvették volna".1 

2. Az egyik ilyetén üdvös figyelmeztetés, melyre még 
ma sem vagyunk eléggé tekintettel, az iskolának benső össze-
függése. Az összes iskolák ugyanazon eszme szolgálatában 
állanak, ugyanazon czélra törekesznek, oly czélra, mely ma-
gának az embernek lényegéből folyik. Megengedhetjük, hogy 
Comeniusnak nem egy tévedése az elvont rendszeresítésnek 
a következménye; de azon gondolatával, hogy a felsőbb és 
alsóbb iskoláknak szorosan egymáshoz kell kapcsolódniok, 
megelőzte a mi korunkat. A ki az annyiszor felhangzó panar 
szokat, melyek a különféle középiskolák és az egyetem közt 
tátongó választó űrre keserűen reámutatnak, Összehasonlítja 
Comeniusnak pontosan tagolt tervrajzával í alig védekezhetik 
annak beismerése ellen, hogy e pontra nézve még igen sokat kell 
Comeniustól tanulnunk. Ne vegyük egyelőre tekintetbe, hogy 
Comenius a föiskolát nem tartja oly intézménynek, mely a 
tudomány ezért magáért műveli; helyezkedjünk az ő állás-
pontjára, melyen a föiskola is csak ismeretes közvetítő intézet: 
nem vitte-e a tanítás és tanulás folytonosságának és az egyes 
fokozatok következetességének elveit a leggondosabban ke-
resztül, az anyaiskolától végig az egyetemig? A népiskolából 
kikerült tanulót, majd pedig azt, a ki a latin iskolát elvé-
gezte, nem választja el a magasabb iskolától mély árok, me-
lyet csak nagy ügyességgel ugorhat át. A főiskolai oktatás 
sikertelenségenek, melytől már az idevágó statisztikai adatok-
nak egyre növekvő számai is tanúskodnak, nem az-e egyik 
föoka, hogy ez az oktatás a hallgatókra nézvé annyira köz-
vetítés nélkül kezdődik? 

Az a körülmény, hogy az áthidalások, az iskolák egy-
máshoz füződése mellett szállunk síkra, még nem kötelez 
Comenius azon nézetének föltétlen elfogadására, mely szerint 
az egymásután következő iskolák csak fokozatilag, nem minő-
ségileg különbözők. Alább visszatérünk még Comenius meg-
határozásának hiányaira, de úgylátszik számos más úton is 
lehetne még a szükséges átmeneteket életbeléptetni, miként 
ezt az utolsó években tett különböző javaslatok bizonyítják. 
E javaslatok, igaz, nem emlékeztek meg azon férfiúról, a ki 
e gondolatot nemcsak kimondotta, hanem megvalósítása végett 
elismerésre méltó kísérletet is tett, E kísérlettel együtt, mely 
Comenius korában jogosult volt, de azóta meg van haladva, 
az ő eredeti szándéka is feledésbe boralt. 

1 Budapesti Szemle LXX, 26. ol. 
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3. Korának a lélek végtelen erejéről táplált véleménye 
nyilvánul Comenius azon kívánságában, bogy az akadémiai 
tanítás czélja az emberi mindentudás, hogy a tanárok minden-
ben jártasak legyenek, hogy a kiválóbb tehetségeket az ily min-
dentudásra, teljes bölcsességre kell buzdítani Ily nyilatkoza-
tokat nemcsak Comeniusnál olvashatunk. A tudós világ lassan-
kint elhagyta a klasszikus kor könyveiből szerzett ismereteknek 
iskolai hagyományát és magához a természethez fordult; a Baco 
<és CampaneHa nyomán felvirágzott természettudományok 
magasra fokozták az önérzetet; az új, exakt ismeretektől ittas 
ker első szomjúságában azt hitte, bogy az ember lelke, első 
sorban értelme egyhamar meg nem telhetik. Az iskolasze-
rűén feldarabolt tudományok ellenei könnyen juthattak a 
a másik szélsőségbe, azon hitre, hogy a tudományokat együt-
tesen és valamennyit kell elsajátítania annak, a ki a tudós 
névre igényt tart. Látszólag magasabbra tűzte aczélt: az aka-
démiai tanár minden szakban találja magát otthonosnak, a kivá-
lóbb tanuló menjen végig lehetőleg minden fakultáson. De tény-
leg leszállította a tudódnak értékét, encyklopaedikus színezetű, 
művelt férfiú lehet, de nem valódi tudós, a ki az ismeretek végső 
foirássáig hatolt, többé-kevésbbé felületes, mert tekintélyektől 
átvett ismeretekkel kell megelégednie. Keveseknek adatott, hogy 
csak egyeden egy tudománycsoportot is egész teljességében es 
alaposan, a&az minden egyes ágnak kiinduló poncát végső gyö-
kérszálait önállóan fölkeresve — elsajátíthassanak. Az újabb 
időkben is voltak oly tüneményszerű elmék, kik több tudo-
mányágban a teljes jártasság színével tűntek fel, ámde egy-
részt Aj vívmányokkal nem igen gyarapították szakmáikat s 
ha igen, az utókor csakhamar fölülmúlta az ilyen s^ját koro-
kat még sem annyira megelőzött tudósokat, másrészt a föl-
tétlen bámulókat a józan megfontolás azon kérdése hozza 
aavarba: minő eredményekre juthattak volna e fényes elmék, 
ha erejöket nem darabolták volna föl, hanem összpontosították 
volna? Igaz, „minden egyes tudomány valósággal, csak a 
többivel valamennyivel való kapcsolatban művelhető, mert 
az egyik tudomány ismerete átnyúlik a többiekébe, az egyik 
előmozdítja a másikat"1 De -ebből még nem következik, hogy 
a tadós oriaden tadocnányra vesse magát, hanem csak az, 
begy minden igazi ssakképaetteégnek alakja azon általános 
tudományos műveltség, melyet lényegileg a középiskola és 
azután a szaktanulmányokkal párhuzamosan ac egyetem, 
különösen a philosophiai szak nyiyt. Zeller szép szavai sae-

1 Harms Fr., Methode des akad. Stadiums 1885. 67. o« 
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w t : „Senki sem tarthat arra saámot, bogy tadomáiiyogaji 
képzett theologus, jogász yagy medikus, vagy akárki, a ki 
a tudománynak mint olyannak szellőmébe nem batplt be, a ki 
s^ját szakmájának az emberi tudás egész rendszerével való 
kapcsolatát nem tartotta szemmel, a ki mindez iránt, mi tor 
dásra méltó, ha s^fát tanulmányi körén kívül van is, fogé-
konyságát s érdeklődését meg nem őrizte V A modern tudó* 
ezen nyilatkozata, mely az egyetemi oktatásra vonatkozó ]tög-
tadatoak kifejezése, mutatja, hogy az utókor mennyire redu-
kálta Comepieenak mindentudási kívánságát: » tudománya 
szellemnek és a tudományok szíves össieefiiggósének ismere-
tere, valamint bármily szakú ismeretek iránt való érdeklő-
désre. Ez utóbbi természetesen elvárható mindattól, a kit 
ismeretvágya tg dósnak rendelt, de ép oly természetesen nem 
várható siyát s&femájának rovására. Miként az erkölcsi világ-
ban a szeretetet nem ismeri az, ki az otthont kerüld az álta* 
lános emberszeretet munkáinak gyakorlása végett vagy inkább 
ürügye alatt, és az, ^kiá l l í t ja , hogy az Istent szereti, de 
szomszéd felebarátját gyűlöli: úgy az ismeret birodalmában is 
csak játszik a tudásnak nevével az, ki míg onkéet választott 
belyét eléggé méltóan /be nem tölti, végig száguldoz a tudó* 
mányok óriási mezőin' és soha czélhoa nem jut, 

Maga Comenius is a mindentadás alatt talán ama bárom 
föltételt érti, a pansophia alatt mindenesetre a gymnasium 
vagy a megfelelően tervezett pansopbiai iskola gyújtotta álta-
lános műveltséget. Talán csak azt akarta, bogy ezen általá-
nos műveltség az akadémián mintegy a szaktanulmány heve* 
zetésétil és az előtt mélyebb alapot nyerjen. A mit határozottan 
kifejezett óhajai esnél többet mopdanak, azt legalább réagbep 
korából magyarázatni, mely annyira womfcwtt a mehetet-
len tudnivalók után. Kom indította arra is, hogy a b&szno&at 
szinte egyoldalúan kiemelje. 

4. Pedig a tudományokat csak úgy lebet igasáp sike-
resen művelni, lm semmiféle oly szempontot nem erősiakoliftk 
reájuk, mely nem a tudomány lényegéből kBvietfcepik. Amikor 
Comenius kénytelen beismerni, begy nem mindenki tqdha* 
mindent, m elsiúátítattdó ismeretek körét tehát meg M l wo* 
rí tani: nem ag egyes szakokra jut, eveknek ágazataira* kanem 
a válogatás elvéül a hjuumoseágot álltja &J m&on meggyőző-
désben, hagy Agy a dolgoknak, mint a róluk való ismeretek-
nek lényege a hmms. Pedig a mi a gyakorlati életben a lénye^ 

1 Zeller fi.: Az egyetemi tanításról és tanulásról (Magyar Tanügy, 
új folyam. III. 12 o) 
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ges, az nem mindig hasznos a tudómányrá és gyakran á 
tudománynak esetleges részeiből húzza a gyakorlati élet a leg-
nagyobb, hasznot. Nem szólunk árról, hogy az ismereteknek 
a hasznosság szerint való válogatása mily erkölcsi megtán-
toTifással járhat, mért ez úton a tanulónak vagy tudósnak 
igazságérzete és igazságszeretete lassankint a győzelem meg-
özimatolásává és önzéssé fajul. Nem szólunk arról sem, hogy 
áz utilitarismus következetesen oly tudományok vagy művé-
szetek ellen fordul, melyeknek gyakorlati haszna nem szembe 
Szökő. Comenius nem akar azon pedánsokhoz tartozni, kik 
magúkat és tanulóikat a költészet élvezetétől megfosztják, de 
a klasszikusoknak első sorban a stílus gyakorlására használja 
és panaszkodik az élet rövidsége ellen, hogy a hasznos tudni-
valókat is csak nehezen sajátíthátjá el az émber; a kötött 
stílust gyakorolni — á költészetnek áz egyházi és állami élet-
ben úgy sem lévén nagy haszna — időpazarlás volna.1 A hasz-
nosság továbbá annyira ruganyos fogalom,' hdgy az ily elv 
álapján elérni szándékolt egységes ismeretkör lehetetlen volna, 
inért ez az ismeretkör nem volna faz ismeretnek egysége, 
hanem csák egymásmellettisége. Különös, hogy ugyanaz 
á Comenius, a ki a rendszereket inágukbór a tárgyakból 
kívánja fölépíteni, áz ismereteket Basznó'sságuk szerint akarja 
válogatni, pedig ugyan ő követeli az ismeretkörnek egységét 
is. Ámde az Utilitarismus sohasem jut tárgyi elv körül egy-
ségesen kristályosodó ismeretkörhöz, legfeljebb lazán össze-
függő ismereteknek halmazához. Az ismereteket talán még 
inkább, mint á szavazatokat igenis nemcsak számlálni, hanem 
mérlegélni is kell, de nem a hásznosság mérlegén, hanem 
á benső tárgyi kapcsolat szerint. Az utilitarismus elleniben 
mégis csak azon örvényhez vezet, melytől maga Comenius óv, 
bogy mindenből sokát tudunk, de az egészből semmit.- Non 
multa, sed multum! 

Absit violentia rebus: a tudományokat tiririd el nem 
sajátíthatván, nem az á megvalósítható eszmény1, hogy vala-
mennyiből kívülről beléjök vitt idegen el^' Szerint a haszno: 

sat kiválogatvá ezt alaktalanul összehalmozzuk, háném hogy 
a tudományok benső összefüggését és éncyclopaediküsan össze-
foglalt lényegöket ismerve ezek valamelyikének körén belül 
válaszszunk Otthont, melyben erőnkből telhetőleg munkálkod-
junk. A tudományok lényegét belső összefuggésök szerint elő-
adó encyclopaedia tájékoztat, egyik-másik részében fölifeínerjüK 
a természetes hajlamunknak megfelelő tért, melyen letelep-

* 

1 Opp. III. 46. Cf. I. 112-113. (53.) 1 \ 
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szünk. rEgész világ üem á mi Birtokunk, csák á ménnyit & 
sziv felfoghat magába, sajátunknak csak annyit mondhatunk": 
ez á tudományos életre is áll. 8 e tudományrészt nem szabad 
más élv szerint művelni, mint a meiy a tudomány czéljából 
folyik: a tárgyat minél alaposabban megisnoiérni, a kutatás 
eredményeit a kapcsolatos, talán itaár a bizonyosságig jutott 
eredményékhez merve az igazságot mindjobban és minél szé-
lesebb körben kibővítve kideríteni. A szaktudomány ily alapos 
művelése nyújtotta belső boldogság bőven kárpótol azon gya-
korlati haszonért, melyet az utilitaris tudás talán nyújt. Csak 
ez a felfogás biztosítja a tudománynak azöh méltóságát, hogy 
önmagának a czélja,, és önállóságát melynek ép oly jogosult-
sága van. mint a gyakorlati élétnek. Mert a kettő közül egyik 
-sem uralkodik a másikon, hanem párhuzamosan haladnak 
egymás mellett, mégis kölcsönösen, hatva egymásra. 

Miután azonban reámutattunk a hasznossági elvvel járó 
veszélyekre, ázoünal hozzá kell tennünk, hogy oly Következ-
ményeket soroltunk fel,, melyek ellen senki: erélyefseBb^n nem 
tiltakozott volná, mint maga Comenius.'Épeil tisztán Vtfdómá-
ny.os munkájával vigasztalódott és kárpótolta magát, vala-
hányszor gyakorlati tevékenységévé! tóéit nein ért és ő sok-
szor csalódott' reményeibén! A ~ tudömány szabadságáért és 
önállóságaiért férfiasan síkrasfcállt éö ép á tudománytól vártai, 
hogy az' igázságerzetet finomítsa és általában az erkölcsi sze-
mélyiségét emelje; fffczéljá pedig; ho'gy! az isméretet egységessé 
tegye. <5 úttörő volt és nem tekinthetett még végig azon veszé-
lyeken, mélyeket válámély egyóldalúah' hangsúlyozott gondolat 
maga után von. Meg' keli engedni; hWgy Comenius nevelés-
tanának alapvető részében a liásznösság ném annyira elv, 
íriint inkább csak mozzanat; hogy á végső czélja felé. az 
örökkévalóságra törekvő ember ép ezért á gyakorlati életben 
is hasznosnak bizonyul,1 a hasznos tehát csak ama törekvésnek 
következménye, miként á jó fa jó és ezért' hásznos gyümöl^ 
csöt terem. Ámde ebből csak annyit vonhatunk le. hogy az 
alapvető részben implicite benne rejlik a későbbi módszereé 
Utasítások korrektivuma; de áz utasítások maguk csák azt 
írják elő, a minek a közönséges mindennapi életben haszná 
van, illetőleg semmi olyant minek a földi és örök életbeú 
baszna ninós. Mégis Comenius minden isméfrője bizonyára fel 
fogja őt menteni a későbbi utilitaristák hirhedt egyoldalúság 
gainak vádja alól, különösen az egyéni utilitarismustól áll ő 
igen távol, bármennyire fél is attól, hogy az ember Valami 

1 Dé t. ö r 88. (8. IL) '' » . . ! • - . . 
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haszontalant tanulhatna.1 Comenius socialis utilitarismusa álta-
lában saját korában találja magyarázatát, azon korban, mely* 
nek nyomorúsága falejttette az alapvető prolegomenákat és a 
tudományt is közvetlenül hasznos segítő munkára szólította 
fel, a mely korban másrészt még számos tudományt inkább 
kíváncsiságból, mint tiszta tudományösztönből műveltek. A 
főiskolára nézve még azt is hozhatni fel magyarázó okul, 
hogy Comenius itt is a középiskolát tartotta szem előtt és a 
főiskolában szintúgy csak a gyakorlati élet előiskoláját látta. 

6. Comenius épen azért akarta a tudományba a hasz-
nosság elvét belevinni, mivel az akadémia is, és épen ez kiváló 
értelemben, az életnek előjátéka. És igaz. a tanulónak vala-
mely fakultást is kell választania, nemcsak egyetemi polgárnak 
lennie. 

Nem tagadhatni, hogy Comenius igyekszik a fakultá-
sokra osztást az ember végső czéljából megmagyarázni, mely 
végső czél az ember lényegéből folyik. De a felosztás ilyetén 
levezetése mégis nagyon elvont és nem igen veszi figyelembe 
a fakultások egyes részeit, mintha például — bogy csak ezt 
az egyet említsük — a testi és lelki javakat annyira el le-
hetne különíteni és más-más szakba beosztani, mintha tehát 
a jogtudomány a lélek és az értelem ápolásától csak kisebb 
mértékben is eltekinthetne és csak a külső javakra gondol-
hatna, holott ép az a legnagyobb áldása, hogy az eszményi 
javakhoz való jogunkat védi. Bármily elismerésre méltó Co-
menius igyekezete, a fakultások tényleges fejlődése és ala-
kulása kényszerít annak elismerésére, hogy az egyes tudo-
mányokat nem a tudomány maga osztotta be a fakultásokba 
hanem a gyakorlati élet tette szükségessé a lelkészi, orvosi, 
jogászi és tanítói hivatal méltó betöltéséhez szükséges tudo-
mányoknak ilyetén csoportosítását. De ezzel a tudomány egy-
sége még nincs megsemmisítve, hiszen majd minden ágának 
egy-egy része helyet talál a fakultásokban, mint például a 
történettudományt egy-egy része mindegyik fakultásban kép-
viseli. 

E csoportosításon kívül azonban a tudomány a gyakor-
lati szükségleteket már nem mint ilyeneket ismeri, hanem 
vagy mint kifejtett igazságainak következményeit, vagy mint 
megismerése számára adott tárgyat, melyet az illető ismeret-
rendszerbe be kell illesztenie. A fakultásokon belül tehát már 
ismét magáért az ismeretért, s nem gyarlati hasznáért műve-
lik a tudományt, és ép ez által nyújtja a tudomány a gyakor-

1 V. 5 s már fönt idézett helyeket I. 86., 88., P9., 96 , 1)2. 
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lati élethez szükséges eszközöket. A történelem például a jelen 
bajainak eredetét fogja kimutatni, és ép ez által utat mutatni 
azok orvoslására, akkor legjobban, ba nem orvoslás czéjjából 
vizsgál, mert a hasznosság szempontja könnyen eclsábitja a 
tények egymásból való folyásának igazi irányától, hanem 
csakis az igazságszeretet kívánta ismeret végett kqtat. A dele* 
jesség és elektromosság felfedezői nem távírók és villamos 
gépek előállítása végett fáradoztak, hanem az ismeret végett 
£s rendesen úgy történt, hogy a kik az igazságot kutatták 
és esakis az igazságot, a tudást akarták és csakis ezt, egyút-
tal a gyakorlati életnek is a legnagyobb szolgálatokat tették. 
Mert a ki a tudományt csak tejelő tehénnek tartja, nem is 
várhat más fg hasznot tőle, de a ki mint szülő anyját és talán 
egyúttal saját szülöttjét önzetlenül szereti, azt .minduntalan új 
meg nem várt adománynyal gazdagítja. 

6. Az utilitarismuséhoz hasonló veszélyekkel jár a tudo-
mányoknak a vallásos teleologia szempontjából való művelése 
A vallásos világnézet az igazi tudománynyal szemben sohasem 
szorult arra, hogy bármely tudomány teleologiee tárgyaltas-
sék. Nem mintha a tudomány tárgyainak legbensőbb össze-
fnggésök szerint mindannak, a mi volt, van és lesz, nem 
volna Istenre és az örök életre való irányuk. Ámde mi a 
különféle ismereteknek ezen számtalan irányvonalait esakis 
egymásfelé hajlásúkban látjuk. Azon egységes középpontot, 
melyen a hitnek igazságai és bármely tudomány igazságai 
vallási meggyőződésünk szerint egybe kapcsolódnak; ama 
középpontot, melyben minden irányvonal találkozik, ha be 
tndnáJk is bizonyítani, a mire azonban az igazi vallásosságnak 
semmi szüksége nincs: még bizonyításra szornlna az, hogy 
az irányvonalak azon ponttól fogva, a melyig tudományos 
ismerő tehetségünkkel elkísérhetjük, csakugyan folytatódnak-e 
a középpontig. Csak az értelom erejét túlbecsülő, tehát maga 
magát félreismerő tudomány vállalkozhatnék az utóbbinak 
bebizonyítására; képtelenek vagyunk arra mindaddig, mig 
„tfikör és homályos beszéd által" látnnk. A kik azt állítják, 
hogy az irányvonalak számunkra belátható végső poncát és 
mindeneknek középpontját sikerült tudományos úton össze-
kötniök: azoknak alighanem ép e részben, melynél a puszta 
igazságszeretet leginkább szükséges, megvesztegette a kedély 
valamely látszólagos érdeke. Ez érdek mindenesetre csak 
látszólagos, mert ha az áthidalás csakugyan tudományos úton 
megtörténnék, fölöslegessé válnék a vallás, illetőleg a tudo-
mány emeltetnék vallássá. Ez ellen pedig ép a keresztyén 
felfogás tiltakoznék legerősebben. 

Digitized by 



260 JAU8Z VÍLMOB 

De ba a tudomány bem pótolhatja a vallást, másrészt 
ezt nem is semmisítheti meg. Mert ha megmarad annak, a mi, 
sohasem fogja mondhatni, hogy az irányvonalak nem hajol-
nak egymáshoz, hanem szétfutnak. Szintén csak a tudomány 
egészen másnemű értékét túlbecsülő hivő léphet fel azzal az 
igénynyel, hogy a vallás is tadomány. Nincs szükség arra, 
hogy a vallást a'maga mivoltából kiforgassuk s idegen térre 
vigyük át, elégséges a tudomány túlkapásait visszautasítván, 
azt saját területére szorítani s a hamis utakon járó tudományt 
a maga útján járó tudománynyal megczáfolni. A vallás is egyik 
tudományágnak, a theologiának tárgya, de ez a többiek mellé 
és nem iolé rendelt. Miként a többinek, úgy a theologiának 
is, igaz tudomány lévén, keresnie kell a kapcsolatot, az össze-
függést a többi ismeretrészekkel és ezt a kapcsolatot, ameny^ 
nyire a tudományok összefűződéséhez szükséges, meg is fogja 
találni; de azon túl neki ép oly sajátos, tere van, mint bár-
mely más tudományágnak. Itt is a tudománynak haszna akkor 
lesz legnagyobb, ha azt nem hajhászszák. 

Ha a theologia sem lépi át a maga határait, akkor kere-
setlenül is megoldja majd azón feladatát, melyet nemrég egy 
ismerétlen így fejezett kii „A theologia ma kell, hogy azon 
tudomány legyen, mely af keresztyén vallást a tudománytól 
megszabadítja: e föladatának paradoxiájából származik a legu-
tóbb nehézség, melyeknek súlyát már annyira érziu. 

Comenius a szentírásnak alárendelten kíván előadatni 
minden más tudományt A történet bizonysága szerint a tudo-
mány mint cseléd nem tett oly szolgálatot az igaz vallásosL 

ságnak, mint a szabadságot élvező tudomány; és ma már az 
igazi vallásosság azon bizalommal viseltetik a nagykorúsított 
tudomány iránt, hogy ha megmarad a maga terén, nem fog-
nak ugyan mindaddig, míg mindkettő őszintén az igazságot 
keresi, már ugyanazon középponton találkozni, de bizonynyal 
ugyanazon középpont felé haladni 

Ugyanazért nem helyeselhető a philosophiának és theo-
logiának együttes tárgyalása, melyben rendesen mind a kettő 
kárt vall. Ha a philosophus istentelenné válik, bizonyára túl-
csapott tudománya határain és igazságnak hirdet be nem 
bizonyíthatót; ha a theologus igazságtalan,' bizonyára saját 
tudománya sem hatolta át egész lényét. 

Azonban e pontnál is rögtön ki kell zárnunk égy másik 
félreértést, azt a közel eső föltevést, mintha Comenius a tudo-
mányok dogmatikus tárgyalását kivánta vólna vagy az lett 
volna szándéka, hogy a tudományra idegen szempontot vagy 
épen heterogen elemet erőszakoljon. Úgy látszik, itt is ő maga 
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matat korrekturát. Ha az alapvető részben nemcsak a magun-
kon s az összes dolgokon való erkölcsi uralmat, hanem e 
kettőnek megismerését is vallásos szempont alá foglalja: úgy 
e szempont alatt nem érthette valamely vallástársulatnak hit-
tanát, hanem azon meggyőződését nyilvánítja, hogy a meg-
ismerendő igazság az absolut, az isteni igazság. A helyett 
azonban, hogy a tudományt művelő személytől követelné azon 
érzületet, melyben a kikutatandó isteni igazság előtt föltétle-
nül meghajlik és ahhoz a lelkiismeret lánczaival kötve van : 
Comenius azt, a mi a személynek szól a tárgyra magára 
viszi á t 

És ezzel a tudomány egy lehetséges mozzanatát ismét 
elvvé teszi. Ezt az eljárást, melyet Comenius munkáinak szá-
mos helyén ki lehet mutatni, hogy tudniillik a tárgy vagy 
pedig az egyszer megállapított módszer kiszorítja a személyi-
séget, Comenius korára nézve kényszer-eljárásnak tekintheti; 
hiszen folyton ismétli panaszát, hogy igazi személyiségeket a 
tudomány helyes művelésére képes erőket alig-alig talált. 

Ha Comenius azon kívánságát, hogy a tudomány bizonyos 
kegyes teleologia alá rendeltessék, szabad magára a személyre 
magyarázni: akkor nem kell már a tudomány szabadságát és 
önállóságát félteni, sőt ezeknek záloga már benne rejlik az 
igy értelmezett kívánságban. Mert az az érzület, melyben a 
tudós az igazsághoz, mint isteni tekintélyhez és csak ebhez 
van kötve, fölszabadítja őt saját érdekei alól; az a szeretet, 
melyet az isteni igazság maga iránt támaszt, készségessé teszi 
őt arra, hogy a dolgok sajátosságaiba hatoljon és képessé is 
teszi arra, hogy e sajátosságokat megértse, Ha a tudós ily 
valláserkölcsi személyiség, akkor szükségtelen az is. hogy a 
theologiát a philosophiával összekapcsoljuk, mint Comenius 
akarta, ellentétben Baco és Hobbes nézeteivel. Az ily philo-
sophus nem lehet istentagadó, az ily theologus nem lehet igaz-
ságtalan. 

A vallásos tudomány helyett tehát inkább az ily érte-
lemben vallásos tudósokat kívánjuk, és ezzel talán nem vétünk 
Comeniug szelleme ellen. Ha nem is találjuk meg nála ama 
magyarázatot: az a szellem, mely őt magát áthatotta, melyben 
működött s a mely iratain végigleng, semmi esetre sem szól 
magyarázatunk ellen. 

7. A gyakorlati életpályáknak megfelelően a tudomá-
nyok négy szakban csoportosulnak. Hogy a főiskola az emberi 
mindentudás személyesitője lehessen, legyen meg csakugyan 
mind a négy fakultása. Comenius nem pártolja a ma úgy-
nevezett akadémiákat, melyeknek csak egy-két fakultásuk 
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van. Csakugyan az ily főiskoláknak teljes kiegészítése, vagy 
többnek egyetemmé való összevonása fölötte kívánatos. Nem-
csak azért, hogy mint erkölcsi testölet a tudomány egységé-
nek képviselője legyen: ez egység sokféleképen juthat kifeje-
zésre, mint különféle szakú, egymástól távol lakó tudósoknak 
közvéleménye, külsőleg is a székhelylyel biró tudós társaságok-
ban, melyek egy igazgatóság alatt a tudomány minden ágát 
művelik. Hanem kívánatos úgy a tanulók, mint a tanárok 
érdekében Mindkettőnek alkalmat nyújt úgy a könyvtár, mint 
különösen a más szakmájúakkal való személyes érintkezés 
által ezen vagy azon szakmába az encyclopaedikus ismeretnél 
mélyebb betekintésre, megóvja a saját munkálkodása értéké-
nek, sikerének túlbecsülésétől, a tudós egyoldalúságtól és 
elfogultságtól^ éreztetve és szemléltetve más seakmájúaknak 
tiszteletet parancsoló igazságszeretetét és ebből folyó önzetlen 
munkásságukat. 

A fakultások közül Comenius első helyen mindig a tbeo-
logiát említi, nem mivel maga theologus, hanem az e szakból 
és tárgyából folyó hagyományos általános tiszteletnél fogva. 
Mennyire nem volt szándékában a főiskoláról részletesebben 
szólni, mutatja, hogy a klasszikusokon kívül még a hozzá leg-
közelebb eső theologia köréből sem említ meg egyetlen tan-
tárgyat sem. A héber nyelvet, melynek ajánlásából csak a 
rosszakarat magyarázhatná ki a theologiának kiváltságolását, 
már a középiskola tárgyai közé sorozza. És tekintettel arra, 
hogy az akadémiai tanítás útján alig lehet valamely nyelv 
elemeit gondosan bevésetni és gyakoroltatni, tehát az ószövet-
ségi tanulmányok sikeres folytatásának föltételét megszerezni: 
csak kényszerítő körülmények menthetik a héber nyelvnek 
az akadémiába való áttételét. Comenius akadémiájában e gram-
matikai oktatás még inkább foglalhatott volna helyet, mert 
ő a főiskolát is pusztán az életpályákra előkészítő intézetnek 
tekinti, a mint ez a tudományok és a szentírás viszonyának 
felfogásából is kitetszik. 

8. Comenius nem annyira a tudománynak a vallás alá 
való rendeltségét értette, mint inkább a műveltséget akarta 
vallásosnak. A középső tanintézetben tehát, a mely a tanuló-
kat még nem avatja be abba, hogy a tudomány fegyvereivel 
számosan vissza is élnek s hogy ez miképen történik, az ösz-
szes tantárgyakat a szentírás igazságaival teljes összhangzat-
ban akarja előadatni. De mivel a főiskolák is csak folytató-
lagos tanintézetnek tekinti, azért a pansophiai iskoláról mon-
dottakat joggal vihettük át arra is. Talán ha az akadémiában 
nem pusztán a gyakorlati élet iskoláját látta volna, utilitaria-
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musát legalább enyhítette volna. Mert a főiskola nemcsak 
a gyakorlati élet, hanem a tudományos kutatásnak is isko-
lája. Belevezeti a tanulókat a tudomány műhelyeibe, hogy 
majdan mestereik mellé állva, ezekkel vállvetve, ágy talán 
az iskolában, mint azon kívül az irodalomban előbbre vi-
gyék a tanítás és tudomány szent ügyét. Nem igen találtam 
nyomát annak, hogy Gomenins a főiskolai tanártól a tudo-
mánynak a tanítás czéljától eltekintő művelését várná; első 
sorban a tanítót látja benne, a ki a kutatót háttérbe szorítja. 
Bizonyára nem vágyódott dogmatikus képzésben részesült 
tanító után, a ki in verba magistri esküszik, de igen-igen 
közel jár azon felfogáshoz, mely az elsajátítandó anyagot kész-
nek s befejezettnek tartván, az ismeretek közlését nézi fődolog-
nak. Ezért hangsúlyozza a tanítást és az előadást, ellenben 
a kutatásról alig szól. 

A főiskola második czé^ját, a mely tulajdonképen azonos 
az elsővel, mert hisz a gyakorlati életpályára ép a tudomá-
nyos önállóságra való képzéssel készíti elő a tanulókat, ezen 
czélt külön társulatnak, a Collegium Didacticnmnak tűzi ki. 
Ennek tervezetében tulajdonképen két, azóta különvált inté-
zetet foglalt össze, a tanítóképzőt, mely minden iskola, tehát 
Comenius szerint a főiskola számára is, alkalmas tanítókat 
neveljen, és a mai tudományos akadémiát. Amarra inkább az 
intézet neve mutat, erre inkább az a feladat, hogy a tudo-
mánynak alapjait kell feltárnia. Comenius érdeme, hogy oly 
időben, mikor az ily tudós társaságok az olaszokon kívül 
még nem alakultak (a franczia 1635, londoni 1663, berlini 1711), 
jelentőségöket felismerte s oly szép szavakkal méltatta. Ha 
ez a tervezett Collegium létrejött volna, a tagok legnagyobb 
részét mindenesetre tanárok tették volna. És ez a körülmény 
is kiegészíti Comeniusnak a főiskoláról és tanítóiról táplált 
nézetét. 

Jausz Vilmos. 
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