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Jancsó Benedek 

 

Középiskolai reform1 
 

Középiskoláink reformját nem lehet célszerűen megoldani tanárképzésünk 
helyes és céltudatos reformja nélkül. Sokan ezt annyira égető kérdésnek tartják, 
hogy minden más gyökeres reformot el akarnak odázni, mindaddig, míg ez vég-
re nem lesz hajtva. A tanáregyesület közgyűlésén az idén ezt a kérdést tárgyal-
ták a legnagyobb érdeklődéssel és a legbehatóbban. Alig múlik el hét, vagy leg-
alább hónap, hogy ha egyebet nem, de egy cikket ne olvassunk a tanárképzés 
reformjáról. A jelenlegi állapottal mindenki elégedetlen s a gyógyszer után való 
vágyakozás általános, de azért az eszmecserék és fejtegetések positív eredménye 
alig több a semminél. 

A reformot sürgető értekezéseknek – mondhatni kivétel nélkül – közös és 
általános hibájok, hogy a jelen helyzetet végtelenül nyomorúságosnak tartják, s 
a részükről ajánlott gyógyszert pedig csodahatásúnak. Gyógyszert ajánlani 
mindaddig, míg biztos és igaz diagnózist nem csinálunk, nem egyéb, mint ku-
ruzsolás.  

 
Mindazon bajokért, melyek a magyar tanári karban akár tudományos kép-

zettség, akár pedig a tanítói ügyesség fogyatékossága alakjában feltűnnek, egye-
dül a tanárképzést okozni, végtelen nagy hiba. Nem szabad felednünk, hogy 
egy oly sokféle elemből álló, oly sokféle irányban működő s annyi különféle 
szempontból igazgatott testületet, mint a magyar középiskolai tanárság, egysé-
ges szempontból azonos elvek szerint ítélni meg, a legnagyobb helytelenség és 
igazságtalanság. A magyar középiskolai tanári kar nem oly egységes sem szelle-
mi fejlődésre, sem törekvéseire nézve, mint a katonatiszti vagy csak a magyar 
bírói kar is. A magyar középiskolai belső életébe nemcsak a hivatása felett őr-
ködő állami kormányzat nyúl bele, hanem az egyes iskolafenntartó felekezetek 
és egyházi hatóságok. A magyar tanári kar egy része nemcsak hazafi és tanító, 
hanem egyházi testületek és felekezetek különhivatású tagja is. 

Hogyan lehetne ott egységes gondolkozás, vágy és törekvés s ami végül 
ezeken alapul, igazi nemesebb értelemben felfogott testületi szellem, önérzet, 
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mikor egyiküket a protestáns törekvések és ideák védelmezőjévé, a másikat pe-
dig valamelyik szerzet fegyelmező szabályaival a kath. egyház érdekeinek és 
szellemének buzgó harcosává nevelik. Miként tudjunk tanítói hivatásunkban 
igazán egyesülni, mikor gyakran ellentétes egyházi, felekezeti, sőt nemzetiségi 
érdekeket kell elsősorban szolgálnunk. Hogyan legyen tanítói eljárásunk, sőt 
jellemünk egymással összhangzatos, mikor a kezünkre bízott növendéket nem-
csak becsületes hazafivá, nemesen gondolkodó emberré, hanem egy felekezet 
combattans2 tagjává is kell nevelnünk. Ugyan mondja meg nekem valaki, hol és 
miben lehet érintkező pont egy liberális felfogású, az emberiség, a nemzet és a 
tudomány nagy érdekeinél egyebet zsinórmértékül el nem fogadó világi tanár és 
egy oly felekezeti tanár között, ki a maga dogmáinak álláspontjáról magasabbra 
emelkedni nem tud, ki a más felekezetek iránt való türelmet bűnnek tartja, ki 
nemcsak a modern élet és tudomány eredményei ellen harcol, hanem élete 
egyik feladatának tekinti a más felekezetűek ellen való szakadatlan küzdelmet is. 
Ezeket az állapotokat megváltoztatni nem áll hatalmunkban, de ha diagnózist 
csinálunk a magyar tanári kar betegségeiről, nem szabad figyelmen kívül hagy-
nunk. 

 
De tekintsünk el ettől a megváltozhatatlan körülménytől és vegyük szem-

ügyre a magyar tanári kar azt a részét, amelyikre az állam által kezdeményezett 
és vezetett tanárképzésnek egyenes és közvetlen befolyása volt. A tanárképzést 
e szűkebb körben sem lehet egyedül és kizárólagosan felelőssé tenni a bajokért. 
A kultúra szolgálatára egy testületet felnevelni nem egy pár év feladata. 

Évtizedek, sőt két-három generatióra van szükség, míg ilyesmi kifogástala-
nul sikerül. Dicsérik a német középiskolai tanári kart s hiszem nem méltatlanul, 
de e kar nevelése egy évszázadnál hosszabb ideig tartó és szakadatlan munkás-
ság eredménye volt. Nálunk nemcsak tanárképzésünk fiatal – hisz jóformán 
húsz éves is alig van – hanem tudományos kultúránk is a kezdet stádiumában 
lévő, holott ennek kell lenni a valódi talajnak, melyből a tudományos feladato-
kat teljesítő középiskolai tanárság szellemi táplálékát veheti. Nincsenek tudo-
mányos és irodalmi hagyományaink, csak mesterségesen teremtett tekintélye-
ink, forcirozott irányaink, melyekből nagyobb és általánosabb hatást nem vár-
hatunk. Kiforratlan, ingó és kaleidoskópszerűen változó még minden. Törekvé-
seink, vágyaink zavarosak, egymással ellentétesek, vagy megbénultak és 
alantjárók. A különböző nemzedékek egymást nem értik s így munkálkodásunk 
sem lehet összhangzatos. Tanári karaink régibb és ifjabb tagjai között nemcsak 
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ellentét van, áthidalhatatlan érzés és gondolkozásbeli szakadás. Nincs a legtöbb 
tanári testületben egy jegesedési pont, amely körül mindenki egyesülhetne. Ta-
nári karainkban a tudás még nagyon fiatal, a tapasztalat pedig nagyon elörege-
dett és alantjáró. De ez a vonás nemcsak a tanári kart jellemzi, hanem köz- és 
tudományos életünk majdnem mindenik tényezőjét, ha kisebb mértékben is. E 
tekintetben teljes gyógyítást csakis a jövőtől várhatunk. 

 
Nagy hiba az is, hogy a tanárképzésnek – ti. annak, amit most általában 

alatta szoktak érteni – igen nagy hatást tulajdonítanak, majdnem kivétel nélkül. 
A legtöbben mintha úgy vélekednének, hogy az a 4–5 év, míg valaki megsze-
rezheti tanári oklevelét, tökéletesen elég arra, hogy az illető jó tanár lehessen, 
holott ez voltaképpen alig több mint előkészület a jó tanárság elérhetésére. 
Nem csalódom, ha állítom, hogy a tanárképzés azon részeit illetően, mely az 
oklevelet, mint annak feltételét megelőzni, nálunk aránylag elég történt, sőt sok 
is azon végtelenül édes kevéssel szemben, amit az oklevél elnyerése és a tanárul 
való alkalmazás után eső igazi tanárképzés érdekében tettek. E tekintetben jó-
formán még azok sem mondanak semmit, akik a tanárképzés reformjának buz-
gó sürgetői. E hibában azonban nemcsak a mi embereink leledzenek, hanem a 
németek is, sőt talán abban is igazam van, ha azt mondom, hogy a mi 
reformerjeink is azért hagyják a kérdés ezt a részét figyelmen kívül, mert a né-
met írókban, kiknek rendszerint visszhangjaiknál nem egyebek, erre vonatko-
zóan vagy semmit, vagy pedig nagyon édes keveset találnak. A magam részéről 
tanárképzésünk reformját az élet tényleges viszonyainak és követelményeinek 
szempontjából fogom vizsgálni, nem pedig holmi idegen tudományos 
theoriákból elvont elvek világánál.  

 
Tanárképzésünk igazi reformjának első és lényeges feltétele odahatni, hogy 

a tanári pályára tehetséges és önmagokban igazi hivatást érző egyének lépjenek. 
A tanárságra még nem kvalifikál – mint néhányan hinni szeretik – a csendes 
butasággal határos jámborság, a napszámos kenyérkereső szerénysége s kevés-
sel való megelégedése. Aki hivatást akar érezni magában arra, hogy egy nemzet 
ifjúságának tanítója legyen, annak egyéniségéből nem szabad hiányozni azon 
magasabb értelmi és jellembeli tulajdonságok egynéhányának, melyeket oly 
örömmel és lelki megnyugvással szemlélünk embertársaink legkiválóbbjaiban. 
Aki mást akar nevelni – mondja Hinzpeter – legyen maga is nevelt ember. 
Hogy ezt elérhessük, a tanári pályát olyanná kell tennünk, hogy azon méltó 
jutalmat nyerhessen az igazi tehetség értékes munkássága. A tanárképzés első 
és leglényegesebb feltétele a tanári hivatás kellő erkölcsi és anyagi elismerése. 
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E nélkül sohasem fogjuk elérni, hogy e pályát keressék, vagy kellő buzgalmat és 
igazi nevelői hatást eredményező munkásságot fejtsenek ki azok a tehetségek, 
kikben van egyéniség és igazi célok után törekvő becsvágy. 

A reformált középiskolából kikerülő tanuló, mint kimutattuk, sokkal na-
gyobb előkészülettel fog majdan egyetemi tanulmányaihoz, mint az eddigi isko-
lákból kilépett. A középiskolai tanfolyam elvégzésével nemcsak a választandó 
életpályával lesz tisztában, hanem jóformán tehetségének erejével és értékével. 
Kimutattuk, hogy jelenlegi iskolaszerkezetünk mellett az ifjúság pályaválasztása 
jóformán találomra történő puszta esetlegesség. A tanári pályára lépők nagy 
többségénél is így áll körülbelül a dolog. A tanárjelöltek egy jó része azért lépett 
a tanári pályára, mert azt hitte, hogy legkönnyebben itt jut kenyérhez. Hogy a 
tanári hivatás az embertől micsoda értelmi és jellembeli tulajdonságokat köve-
tel, arról a legtöbbjének még csak sejtelme sincs. Mindössze is annyit tud az 
egészről, amennyit saját középiskolai tanárainak külső életéből szemébe tűnt. 

Régi időkben a protestáns iskolák főbbjeinek tanári karaiban mindig volt 
egynéhány kiváló egyéniség, sőt mondhatni, hogy a főbb protestáns intézetek 
tanári karai a korhoz képest kiváló egyének többségéből állott. Ha megvizsgál-
juk, hogy ez iskolák hogyan képezték ki a magok tanárait, érdekes és alapjában 
ma is igen jól értékesíthető eljárásra találunk. A szokásos eljárás ez volt: még 
tanuló korukban kiszemelték azokat, kikben tehetséget és hivatást láttak a ta-
nársághoz. Az iskolai tanfolyam végeztével visszatartották egy-két évig a kollé-
giumban mint alsóbb osztályok tanítóit, s azután mikor tisztában voltak teljes 
rátermettségökkel, kiküldötték magasabb képzésre. Sőt ha egy kissé tovább 
vizsgálódunk, még tanító szerzetes rendjeinknél is találunk némileg ehhez ha-
sonló eljárást, amennyiben azokra, kikről tudták, hogy a szerzet tagjai akarnak 
lenni, még tanuló korukban különösebb figyelmet fordítottak, sőt a legtöbb 
szerzet ma is a gimnasium két felső osztályából veszi fel újoncait, hogy hivatá-
sukra még kellő időben előkészíthesse őket. A gyakorlat azt bizonyítja, hogy e 
kétféle eljárásnak egyik neme sem volt értéktelen. 

 
Vajon nem lenne-e célszerű, ha a minisztérium meghagyná az egyes tanári 

testületeknek, hogy kísérjék figyelemmel mindazokat a felsőbb osztályos tanu-
lókat, kikben hivatást és rátermettséget látnak a tanári pályára s azokat ne csak 
figyelmeztessék a tanári pálya előnyeire és hátrányaira, hanem támogassák is 
minden rendelkezésre álló eszközzel. Franciaországban a baccalaureatus3 elnye-
rése után akárhányan maradnak még vissza a lyceumban mint felügyelők, 
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instructorok, azért hogy alaposabban felkészülhessenek a Ecole normale 
superieure4  felvételi vizsgálataira. A mi viszonyaink nagyban különböznek a 
francia viszonyoktól, de azért lehetne nálunk is ehhez hasonló szokást honosí-
tani meg. Évekkel ezelőtt a nagyváradi tankerület jelenlegi főigazgatójának kez-
deményezésére az aradi kir. középiskolák tanárai a ministeriumhoz a magánta-
nítás, az ún. privata rendezésének ügyében egy emlékiratot terjesztettek fel. Ez 
emlékiratban – mely időközben a tanulmányozás posványába fúlt – számbeli 
adatokkal volt kimutatva, hogy mily nagymértékű az intézetek felsőbb osztályos 
tanulóitól űzött ismétlő oktatás. Az emlékirat felterjesztői kimutatták, hogy 
azon díjak átlaga, melyet jelenleg a felsőbb osztályos tanulóknak fizetnek, ele-
gendő lenne a tanárok ilyes munkájának díjazására is. Miután a körülmények e 
tekintetben átlag az ország majdnem mindenik vidékén így állanak, önkényt 
felvetődik a kérdés, hogy vajon nem lehetne-e minden intézetnél két-három oly 
tanulónak, kik visszamaradtak az intézetben azért, hogy a tanári pályára alapo-
san előkészülhessenek, ez úton elégséges anyagi javadalmazást biztosítani, hogy 
magukat tisztességesen fenntarthassák, és mégis elégséges idejök maradjon az 
önképzésre? 

Ily módon természetesen csak azok a jó tanulók maradnának vissza az inté-
zetnél, kiket mint jellemes, és a tanári hivatásra alkalmas egyéneket a tanári tes-
tület kiszemel s a felsőbb tanhatósághoz alkalmazás végett felterjeszt. Ez ifjak a 
correpetitori teendőket az illető osztályfőnök és az intézeti igazgató ellenőrzése 
mellett teljesítenék, azonkívül célszerű volna őket tanulmányi vezetés tekinteté-
ben azon szaktanár felügyeletére bízni, akinek szakját fogják választani az egye-
temen tanulmányaik tárgyául. A szaktanárnak kötelessége volna időről-időre a 
gondviselésre bízott ifjút tanulmányaiban gyámolítani. Útmutatást adni neki, 
hogy mit és hogyan tanuljon. Megmagyarázni, hogy választott tantárgya mellett, 
minő tudományokra fektessen, mint segédeszközökre fősúlyt. Különösen arra 
kell figyelemmel lenni, hogy az ifjú a középiskolában elsajátított elemi ismere-
tekben való hiányait kipótolja. Sokan azt mondják, hogy ez a gondolat már csak 
azért sem volna kivihető, mert a felügyelő szaktanárra terhes volna és amúgy is 
sok és nehéz munkáját minden anyagi jutalom reménye nélkül csak szaporítaná. 
Ez ellenvetés azonban nemcsak azért nem állja ki a próbát, mert semmi sem 
tiltja, hogy a felsőbb tanhatóság a szaktanár fáradozásait időről-időre ne jutal-
mazza, de azért sem, mert e tanári vezetés alatt nem kell holmi iskolás, pedáns 
óraadást érteni, hanem csak nemesebb és komolyabb értelemben vett men-
torkodást, mely magára a mentorra nézve is nemcsak haszonnal, de élvezettel is 
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szokott járni. Alig hiszem, hogy az egy kissé nemesebben és önzetlenebbül 
gondolkozó tanár magára nézve túlságosan terhelőnek tartaná, egy kiváló ké-
pességű ifjúnak, ki talán évek során át egyike volt legjobb tanítványainak, segít-
ségére lenni tanulmányaiban. 

Ha a tanári kar látná, hogy a gondviselésre bízott ifjú nem felel meg a hozzá 
fűzött várakozásoknak, hogy jelleme vagy tehetsége fogyatékos, fél év vagy leg-
tovább egy év eltelte után komoly tanácsot adni neki, hogy menjen más pályára. 
Azokat pedig, kik a tanári pályára alkalmasoknak mutatkoztak, felterjesztené a 
minisztériumhoz. A minisztérium pedig a jelöltek névsorát összeállítaná s le-
küldené a tanárképző intézet igazgatóságához miheztartás végett. A tanárképző 
intézet igazgatósága pedig az új év elején behívná a felvételi vizsgálatra, mely-
nek szigorú, de igazságos és alapos vizsgálatnak kellene lenni. Aki e vizsgálatot 
nem állná ki, az elutasíttatnék, azok pedig, kik kiállották, tagjai lennének a ta-
nárképző intézetnek, és pedig a javarésze elégséges ösztöndíjjal Jogukban állana 
a felekezeteknek is ilyen ösztöndíjakkal látni el azokat, kiket saját intézeteik ter-
jesztenek fel, s kik köteleznék magokat, hogy oklevelük megszerzése után leg-
alább 10 évig felekezetük szolgálatában maradnak. Ki kellene mondani, hogy a 
tanári oklevél megszerzésének mellőzhetetlen feltétele a tanárképző intézet tan-
folyamának elvégzése. Az egyetem bölcsészeti kara négyéves tanfolyamának 
egyszerű elvégzése nem jogosít fel senkit arra, hogy tanárvizsgálatot tehessen. 

Már mostan az a kérdés, hogyan legyen szervezve a tanárképző intézet s 
minő viszonyban álljon az egyetemmel s az egyetem tanárai micsoda állást fog-
laljanak el a tanárképző intézetben? 

Az egyetem bölcsészeti karának rendes, esetleg rendkívüli tanárai egyszer-
smind rendes tanárai volnának a tanárképző intézetnek is, amely munkásságo-
kért illő és elégséges tiszteletdíjban részesülnének. A tanárképző intézet igazga-
tója egyik olyan egyetemi tanár volna, ki nemcsak tényleg huzamosabb ideig 
működött a középiskoláknál, hanem paedagógiai képzettséggel is rendelkezik. 
Ilyen egyetemi tanár hiányában pedig lehetőleg a tankerületi főigazgatók sorá-
ból hivatnék meg egy tudományszakában is kiváló férfiú. A tanárképző intézet 
igazgatójának oldala mellé volna állítandó, mint tanulmányi vezető vagy az 
egyetem paedagógiai tanára, vagy esetleg egy gyakorlatilag és elméletileg egy-
aránt kiváló paedagógus. A tanárképző intézet tanári karát kiegészítenék azok a 
rendes tanárok – minden egyes tudományszakból egy-egy –, kik hivatva volná-
nak egyedül csak a tanárjelöltekkel foglalkozva, megtanítani az ifjakat, hogy az 
egyetemi előadások kapcsán szerzett tudományos ismereteiket hogyan alkal-
mazzák a középiskolai tanítás céljaihoz és feladatához, kik mint magasabb fajtájú 
correpetitorok nemcsak ellenőriznék a vezetésökre bízott tanárjelölteket, hanem 
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segítenék is tanulmányaiban, különösebb figyelmet fordítva arra, hogy az ifjak 
elemi s főleg a középiskolai tanítás körében érvényesülő ismereteik fogyatékos-
ságát kipótolják, hogy megkapják a kellő és szilárd alapot a magasabb tudomá-
nyos képzettséghez, mely ez alap nélkül örökre homokra épített palota fog ma-
radni. E tanárokat a középiskolai tanárok legkitűnőbbjeiből kellene összeválo-
gatni tekintettel nemcsak a tudományos kiválóságra, hanem arra is, hogy szak-
májuk módszertani oldalával mennyire foglalkoztak s tanítói s nevelői ügyessé-
güknek minő kézzel fogható bizonyítékát adták? 

 
Az így szervezett tanárképző intézetnek meg kellene lenni a maga alkalmas 

tanulmányi munkarendjének. E munkarendet úgy kellene megszerkeszteni, 
hogy az teljesen az egyetemi tanszabadságot se tegye illusoriussá, de amellett 
biztosítsa a tanulmányokban való módszeres egymásutánt is, mely nélkül solid 
és alapos képzettség nem gondolható. Az individualismust épp oly nagy hiba 
volna belefullasztani a gyámkodó rendszabályok hínárjába, mint teljesen magá-
ra hagyni, vagy mint eddig tettük, ferde irányba terelni. 

 
Jelenlegi tanárképzésünknek az a legnagyobb hibája, hogy nem veszi tekin-

tetbe azt a módszeres egymásutánt, mely feltétele a szolid és alapos ismeretek 
szerzésének, hogy e tekintetben liberális egész az anarchiáig, más tekintetben 
pedig korlátozó és bilincsekbe verő a legmerevebb dogmatismusig. Ma min-
denki lehet tanár, ki az egyetem bölcsészeti karának négyéves tanfolyamát elvé-
gezte és a tanárképesítő vizsgálatot sikerrel kiállotta, akár tagja volt a tanárkép-
ző intézetnek, akár nem – sőt mondhatjuk, a tanárképző intézet mellékes insti-
tucióvá törpült a bölcsészeti kar mellett, különösen Budapesten, ahol a szónak 
valódi értelmében, mint szervezett és tényleg működő intézmény nem létezett 
soha és nem létezik ma sem. Kolozsvárt e tekintetben a viszonyok egész mások 
voltak, s úgy tudom, ma is azok. Ott a tanárjelölteknek színe-java kezdettől 
fogva tagja volt a tanárképzőnek s abban komoly és számba vehető munkássá-
got végzett. Budapesten a tanárképzés ügyének az egyetemen a kegyelemdöfést 
az úgynevezett seminariumok szervezése adta meg. E kétféle instituciót tanárok 
és tanulók egymással teljesen összezavarták úgy, hogy mai napság e tekintetben 
a legamabilisebb confusio uralkodik. Egy pár évvel ezelőtt elhatároztam a ta-
nárképzés ügyét tanulmányozni a budapesti egyetemen és pedig úgy, mint az 
tényleg a valóságban van, nem pedig mint a papíron, elméletben létezik. Kez-
dettem tanártársaim körében tudakozódni. Különösen azt szerettem volna 
megtudni, hogy micsoda egyéni tapasztalatokat szereztek, míg tagjai voltak az 
intézménynek? Igen sokan voltak, kik azt sem tudták, hogy egy ilyes intézmény 
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valóban létezik. Összetévesztették a gyakorló gimnáziummal. A legújabb gene-
rációból egynéhányan meg igen alaposan megismertettek a seminariumok szer-
kezetévelés munkásságával. Végül olyan ember is akadt, aki tagja volt és pedig 
ösztöndíjas tagja a tanárképző intézménynek. Amiket nekem elbeszélt az ott 
vele történtekről, az inkább humoros anekdotához hasonlított, mint a valóság-
hoz. Beszéltem ez ügyben egyetemi tanárral is, ki alig tudta, hogy a 
seminariumok és a tanárképző intézet között voltaképpen mi is a különbség s 
hogy alkalmatlan kérdezősködéseimtől megszabaduljon, azt a tanácsot adta, 
hogy forduljak ez ügyben Stoczekhez, a tanárképző intézet akkori igazgatójá-
nak írnokához, aki körülbelül ebben az országban leginkább van tájékozva ez 
ügyben. Amit azóta ez intézmény beléletéről és működéséről megtudtam, az 
éppen elégséges volt arra, hogy belássam, hogy ez ügyben tovább vizsgálódva, 
éppen semmit sem fogok látni – ami örvendetes volna. 

A budapesti tanárképző intézetről e szerint sokat mondhatok, legföljebb 
annyit, hogy abban az, amit ott a legjobb szándékú igyekvés véghez visz, semmi 
egyéb, mint a középiskolai tanárképzéssel összefüggésben alig álló német 
semináriumi munkásság magyaros kiadású utánzása. A főcél specialisták képzé-
se valamely, többnyire a tanár kedvenc tanulmányi ágának megfelelő irányban. 
A tanuló könyveket és útmutatást nyerve tanárától, neki fekszik valamely má-
sod- vagy harmadrendű tudományos szakkérdésnek s dolgozik doktori érteke-
zésének thémáján. Félévi vagy egész évi izzadás után készen van a világra szóló 
harmadfél íves opus. 

A tanár vagy adlatusa5 aztán bemutatja valamelyik tudományos társaság ülé-
sén s miután a társaság közlönyében kinyomtatták, csakhamar külön lenyomat 
gyanánt önálló füzetben is megjelenik tudori értekezésképpen. A tudori érteke-
zést követi csakhamar a tudori cím is és egy pár hónap múlva az ifjú Dr. iskolai 
programokat üt agyon a Philologiai Közlönyben, vagy régi szavak lajstromát 
közli a Nyelvőrben, sőt ha magasabb lelkesedés hevíti keblét, egy goromba 
cikkben bizonyítja be, hogy a tráger igazi magyar neve hordó és nem hordár, 
hogy Kazinczy, Kölcsey, Szemere s velök együtt minden nyelvújító le egészen 
Bodnár Zsigáig tökkel ütött szamár volt. 

Természetesen vannak jóravaló kivételek is, de az átlag képe-mása körülbe-
lül ez. Az ilyen embernek aztán nagyon természetes, ha egy kissé nagyon is 
szűk Attika – a középiskolai kathedra. Tudóssá lenni a tudományos ismeretek 
egynéhány apró rézkrajcárával valóban nemcsak könnyű, de elkapató dolog is. 
Ismerek nagykereskedőt, ki 27-kros árukkal kezdette ezelőtt húsz évvel s tudóst 
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is, ki ilyen 27-kros árukkal dolgozott s ma már nagy tekintély, noha összes tu-
dományos raktárában nincs annyi, mint amennyi előkelő helyen nyitott boltjá-
nak fényes kirakatában csillog. A XIX. század speciális productuma az a szak-
tudós, ki nem látja soha sem a természet, sem az emberi gondolatvilág egészét, 
hanem csak annak picinyke részletét. Az iskola és a tudomány embereinek nagy 
tömege mai napság nemcsak testi, hanem szellemi miopsiában6 is szenved. Ma-
ga szemével látni mai napság épp úgy nem divat, mint maga fejével gondol-
kodni. „Az ember és a tudós között való mélységes szakadás egyike a mai tu-
dományosság eredeti bűneinek. ”– mondja egy szellemes német író. Ha akár az 
élet, akár az iskola szempontjából e kettő között kell választani, bízvást az 
előbbit választhatjuk. A nevelésben különben is nem az ismeretek mennyisége, 
hanem minősége a döntő s azért inkább legyen a nevelő is, mint tudós emberi-
ség nélkül.  

 
Tanárképzésünket ki kell emelni a specialismus ama hínárjából, melybe sze-

rencsétlen német utánzási mániánk juttatta. Olyaténképpen kell szerveznünk, 
hogy tanárjelöltjeink a tudomány alapvető nagy igazságait ismerjék meg s egy-
szersmind belássák, hogy az emberi ismeretkör részei között szoros és rendsze-
res összefüggés van, melyet felfogni és megérteni igazi feladata a valódi tudós-
nak. A leendő tanárnál nemcsak gondolkozó tudós főnek kell lenni, hanem 
mívelt lelkű embernek is. Helyes és célszerű tanárképzést éppen ezért nem 
gondolhatok anélkül, hogy első renden az emberiség nagy tudósainak, íróinak 
és bölcsészeinek alapvető munkásságát és eszméit meg ne ismertessük az ifjú-
val, vonatkozással saját tudományszakára. A mai alantjáró specialistaság helyé-
be bizonyos nemesebb universalismust kell tennünk, mert csak így mívelhetjük 
ki eszét és lelkét annak az ifjúnak, kinek hivatása lesz a nemzet ifjúságát neme-
sen és emelkedett szempontok szerint gondolkozó emberekké nevelni. 

Nagyon tévedne azonban az, aki sorainkból azt igyekeznék kiolvasni, hogy 
mi, az újabb időben lábra kapott tudományos specialismus ellen szót emelve, a 
tudományos képzés színvonalát akarjuk lejjebb szállítani vagy a tudományos 
módszer komoly soliditását veszélyeztetni, holmi tudományos színezetű 
dilettánskodó enciklopedismussal. Ellenkezően, mi ezt a színvonalat emelni 
akarjuk és az alapvető tudományos igazságoknak előtérbe helyezésével, vala-
mint a bölcsészeti emelkedettebb gondolkodásnak sürgetésével a tudósság re-
habilitációjának útját egyengetjük. A tudomány komolyságát és tekintélyét sem-
misem veszélyezteti annyira, mint az egyetemen dívó specialismus és specialista 
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tudós képzés. Ma már szinte odáig jutottunk, hogy tehetség, gondolkozásbeli 
erő és mélység csak másodrangú kellékké sülyedtek a tudósra nézve, a szorga-
lom, a türelem és a tényekkel való manipulálás mechanikus ügyessége mellet. 
„A mai tudomány – mondja a Rembrandt als Erzieher című német könyv szel-
lemes írója – valósággal kéjeleg a részletekben s azzal épp úgy elrontotta gyomrát, mint 
sokan tisztelői közül. A gondolkozó művész régi óhajtás, sőt újabban már gondolkozó sza-
bályokat is keresnek; ne lenne tehát végre jogunk gondolkozó tudósokat is kívánni? A 
specialismus nagy malmában a szellemi egyéniségek szétmorzsolódnak, holott valószínűen ma 
sincsenek kevesebb számmal s nem rosszabb minőségűek, mint voltak bármikor, pedig hatá-
rozott és kifejlett egyéniség nélkül semmiféle önálló alkotás sem gondolható. Innen van, hogy 
a mai tudományos életben mind jobban előtérbe jutnak s uralkodók lesznek a középszerűsé-
gek; a szellemi egyéniségek pedig kipusztulnak s helyöket elfoglalják a számok. Éles látású 
és pártokon felül álló férfiak ezt már régen felismerték, ezek az emberek mindnyájan egy-egy 
falevélen ülnek, mint a hernyók; s mindegyikök azt gondolja, hogy övé a legjobb, magával a 
fával pedig egyikök se gondol – mondta már Kleist Henrik7 –, és azóta az e fajtájú em-
berek mennyire megszaporodtak.” 

Igen, nálunk is napról napra szaporodnak s tudományos irodalmunk és 
közéletünk élővizét mint valami hínár folyják be, hogy szemlátomást elposvá-
nyosítsák. A Közli Józsefek nem egy elkeseredett lelkű író agyának teremtmé-
nyei, hanem az élet azon alakjai, kik akadémikus, egyetemi és professori tógá-
ban köztünk járnak, sőt uralkodnak is. 

 
Az újabb neveléstudománynak egyik legnehezebb, egyszersmind legszebb 

és legnemesebb feladata mindenkit saját egyéniségének megfelelő módon ne-
velni önálló emberré. A tudomány és a kor szelleme a nevelésben napról napra 
szorítja vissza azt az elavult felfogást, mely egy chablon prokrustesi8 ágyára fe-
szítette a különböző egyéniségeket. Ma a nevelő feladata nem lehet az, ami ré-
gen oly annyira divatos volt, s amelynek ma is köztünk még annyi híve van, 
hogy a tanulókat egy priori kigondolt cél érdekében egy mintába szorítsuk, ha-
nem az, hogy oda férkőzve minden egyes lelkéhez azt vezéreljük, gyámolítsuk 
abban az irányban, mely egyéniségének leginkább megfelel. 

Ma a nevelőnek kell növendékeihez alkalmazkodni s nem csupán a növen-
déknek ő hozzá. Ma mind általánosabbá kezd válni az az igazság, hogy a tanu-
lóért van az iskola és nem megfordítva, hogy nem elégséges a tanulótól egyol-
dalúan azt követelni, hogy ő alkalmazkodjék mindenben az iskolához, hanem 
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oda kell hatni, hogy amennyire csak lehetséges, az iskola is simuljon a tanulók 
egyéniségéhez. Ma azt hisszük, hogy a tanítás és a nevelés nem dresszura, vagy 
hagyományos formák szerint űzött kézműipar, hanem teremtő eljárás, lelket és 
szellemet kívánó művészkedés. Egyéniség és igaz lelkesedés nélkül csak utá-
nozni lehet, de nem egyszersmind alkotni is valamit. Sokrates, az emberiség 
egyik legnagyobb tanítója mesterségét a szobrászattal és a bábasággal hasonlí-
totta össze. A szobrászból és bábából minden igaz tanítóban kell lenni valami-
nek, hiszen a tanító és nevelő munkál a növendék jellemének plastikai kidom-
borításán és segít megszületni az értelmi és erkölcsi egyéniségnek. Ezek a kö-
rülmények kívánják meg, hogy a leendő tanár tudományos kiképzésében is fő-
tekintettel legyünk egyénisége kifejlesztésére. A mai egyetemi tudományosság 
egyik nagy bűne a proselitismus9 is. A tanárok általános vétke, hogy nem annyi-
ra önálló és szellemileg szabad embert akarnak nevelni tanítványaikból, mint 
tudós fegyverhordozót. Faust nem szerette, vagy legalább nem sokra becsülte 
Wagnert, de a Faustok, úgy látszik, kihaltak, s helyöket elfoglalták a Wagnerek. 
Tanárképzésünknek nem lesz szabad továbbra is a kisebb-nagyobb kaliberű 
Wagnerek melegágyának lenni, ha nem akarjuk, hogy tudományos, irodalmi, 
művészeti és politikai közéletünk végleg elposványosodjék. 

 
Ha az itt megpendített elvek alapján szervezzük a tanárképzés négy éves 

tanfolyamát, meg lehetünk győződve, hogy tanáraink más előkészület alapján 
fognak oklevelök birtokába jutni, mint juthattak eddig, nem a saját, hanem a 
rendszer hibájából. Nemcsak a tudomány alapvető tételeivel lesznek tisztában, 
hanem azt is tudni fogják, hogy tudományos ismereteiket miként kell alkalmaz-
ni és hasznosítani a középiskolai oktatás feladataihoz képest. E négyéves tanfo-
lyam alatt nem lesz ugyan ezután sem senki tudóssá, mint nem lett eddig sem, 
mert hiszen a tudósság nem egy pár év, hanem egy egész emberi élet munkás-
ságának jutalma, de meg fogja szerezni minden jóravaló tehetség azt a szilárd és 
mély alapot, mely feltétele a tudósságnak. 

Sokan abban a véleményben vannak, hogy a tanárképzés feladatait nem le-
het megoldani egy jól szervezett internatus nélkül. Akik így gondolkoznak, 
azok előtt a francia Ecole normale superieure képe lebeg. Fényes és nagy nevű 
egyéniségek iskolája volt minden időben ez intézet, de nagyon tévednek mind-
azok, kik hírt szereztek magoknak és az iskolának, melyben tanultak, babérjai-
kat a francia középiskolai oktatás terén szerezték volna. Az intézet növendékei 
közül csak a középszerűségek maradtak a középiskolai tanári pályán, kiknek 
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nevei bizony az Ecolera semmi különösebb fényt nem derítettek volna –, azon 
lángeszű férfiak és nagy tehetségek pedig, kik megszerezték ez intézet 
prestigeét és nevét tiszteltté tették, jóformán alig is működtek a középiskolai 
tanári pályán. Victor Cousin, Prevost Paradol, Jules Simon, Thierry, Taine, Duruy, 
Sarcey, Wolf, Pasteur, Beulé stb. első rangú csillagok a francia irodalom fényes 
egén, de alig hiszem, hogy valaki meg tudná mutatni azt a középiskolát, mely-
ben e nagy emberek, mint tanárok vagy igazgatók huzamosabb ideig működtek 
volna. 

„Mikor emlékezetben végigpillantok huszonhárom tanulótársam nevén –írja Sarcey10 
az Ecole Normalera vonatkozó emlékezéseiben – alig akadok négy-ötnél többnyire 
közülük afféle minden eredetiség nélkül való jámbor becsületes lélekre. A többieket mind egy 
sajátságos vonás bélyegzi, mely őnekik eredeti fiziognómiát11 kölcsönöz. Ritka és valóban 
különös egyéniségek gyűjteménye volt e gárda. Pedig nem mindnyájan használták fel a termé-
szet által nekik juttatott gazdag tanulmányokat. Némelyekben például első rangú tulajdon-
ságokkal bizonyos mit bánom én közöny párosult, ami őket meddőkké tevé; másokat a ha-
lál gátolt meg nagy tehetségök kifejtésében, megint mások késlekedtek s hátra maradtak a 
nehéz kötelesség vagy a családfenntartás súlyos gondja alatt, mely gyakran elnyövi a test ere-
jét, és megtöri a lélekben a kezdemény szárnyaló merészségét. Ez utóbbiak azonban kivéte-
lek. A legtöbben sikerült mégis tisztességes nevet szerezni és pedig sok helyütt: a hírlapírás, a 
közigazgatás, az ipar – sőt teszi hozzá tréfásan – a paedagogia terén is. ” 

Az utóbbi félszázadban az Ecole Normale annyi hírlapírót, publicistát, poli-
tikust bocsátott ki magából, hogy éppen nem csoda, ha a francia közönségben, 
mint Sarcey mondja, hogy az egyébként nevetséges hiedelem támadt, hogy a 
kormány ez iskolát tanárok képzésének ürügye alatt csak azért alapította és tart-
ja fenn, hogy onnét az említett életpályák számára újoncokat toborozzon. Az 
Ecolet sokan bizonyos tekintetben a korunkbeli hírlapírás szemináriumának 
gondolják. Valami különös veszedelem ugyan abban sem volna, ha egy tanár-
képző internatust állítana fel a kormány, de alaposan csalódnának mindazok, 
kik hozzá nagy reményeket fűzve, azt hinnék, hogy ebből valóságos párja lenne 
a párizsinak. Sokkal célszerűbb volna azt a pénzt, mibe egy ilyen internatus ke-
rülne, ösztöndíjak alakjában kiosztani az arra érdemes tanárjelöltek között. A 
magyar középiskolai tanárnak nemcsak az iskola, hanem a köz- és társadalmi 
élet iránt is megvannak a maga kötelességei. Hogyan teljesítse ezeket, ha az 
életből kivéve, elzárt, különleges világban nevelik fel? Budapest vagy Kolozsvár 
társadalmának légköre sokkal alkalmasabb arra, hogy benne az ifjú társadalmilag 
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művelt emberekké formálódjék, mint akármilyen nálunk lehetséges internatusé. 
Ha fiatal embereket hosszasan egymás társaságára hagyunk, lehetetlen, hogy 
bennök bizonyos kaszárnyais ízlés és gondolkozás ne fejlődjék ki különösen oly 
kérdésekben, melyek a lélek legfinomabb érzéseire vonatkoznak, s oly tulajdon-
ságokat érintenek, melyek a leendő nevelőnél első rendű és lényeges feltételek. 
Gyöngédség, az embereknél való bánásmód finom nőies tapintata, a szív igazi 
melegsége s a családias érzések és erkölcsök legnemesebbjei nem szoktak ka-
szárnyákban vagy zárdákban kifejlődni. 

Ily tulajdonságok nélkül pedig csak idomító és oktató lehet valaki, de nem 
egyszersmind nevelő és tanító is. 

E négy éves tanfolyammal befejeztetnék a szakszerű előkészület, beleértve 
ebbe a paedagógiai elméleti képzettséget is. Az ötödik év volna a paedagógiai 
elméleti képzettséget is. Az ötödik év volna a paedagógiai gyakorlathoz való 
célszerű és tudatos előkészület éve. Most már csak az a kérdés, hogy hol foly-
jon le a paedagógiai gyakorlathoz való előkészület ez éve? Az egyes intézeteknél 
vagy az erre berendezett gyakorló- vagy minta-gimnáziumnál? 

Az embernek nem kell, sőt nem is szabad mindenben egyformáknak 
lenniök, sem érzésben, sem cselekvésmódban. A leendő tanárokat egyformára 
esztergályozni, mint a zongoralábat valami e célra berendezett dressirozó inté-
zetben, a legnagyobb hóbort és esztelenség lenne. Az egyöntetűség merev és 
tekintetet nem ismerő hajhászása jóra soha nem vezethet szellemi dolgokban. 
Az egyöntetűség voltaképpen nem egyéb, mint a különböző egyéneket össze-
önteni egy öntvénybe olyformán, hogy minden egyén elveszítse a maga jellemét 
s ezzel együtt értékét is. Az egyöntetűség semmi egyéb, mint brutális 
forcirozása az egyéniség elnyomásának. Az összhangzatosság pedig a különbö-
ző fokú erők és tényezők egy célra való olyatén csoportosítása, hogy abban 
mindenik erő és tényező megőrizhesse egyéniségét és értékét. Az egyhangúság 
minden egyéb, csak nem összhangzat. Az összhangzat maga az élet, az egyhan-
gúság pedig a tespedés, a halál. A tanító eljárásában harmóniára van szükség, 
nem pedig monoton egyöntetűségre s ezért a tanárképzésben is szakítani kell a 
sokak által meggondolás nélkül sürgetett egyöntetűséggel s át kell térni az össz-
hangzatosságra. 

 
Jelenleg tanáraink egy része minden előkészület nélkül fog a tanításhoz, egy 

picinyke töredék, mint próbaéves kóstol bele valamelyik intézetnél, a másik na-
gyobb rész pedig gyakorlatát az úgynevezett gyakorló gimnasiumnál szerzi meg. 
Hogy a semmi gyakorlat micsoda és mit érő, azt tudja mindenki –, hogy a pró-
baéves tanárságból micsoda haszna van a tanárjelöltnek, az nem titok az előtt, 
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aki maga próbaéves volt vagy szolgált oly intézeteknél, hol vele egyidejűen pró-
baéves tanár működött. Nem lehet azonban ily könnyen készen lenni a gyakor-
ló gimnáziumnál, már csak azért sem, mert ez intézménynek sikerült körülbelül 
két évtizeden át olyaténképpen működni, hogy voltaképpen senki se tudja máig 
sem, hogy mi is az ő igazi lényege, rendeltetése és hivatása? Ez intézetről nem 
beszélek s mikor a gyakorló gimnázium kritikájaképpen egy-két megjegyzést 
teszek, teszem azt minden konkrét vonatkozás nélkül, akadémikus elvi állás-
pontról. 

A tanárjelöltek paedagógiai gyakorlati előkészítését azért nem lehet kizáró-
an egy ilyen gyakorló gimnáziumra bízni, mert az voltaképpen, mint a 
paedagógiai szemináriumok egy különösebb fajtája, mindig egy bizonyos tu-
dományos paedagógiai iskola vagy irány hatása alatt áll s így proselita12 szerzés-
ről akarva sem mondhat le. Célja ugyan neki is üdvözíteni az embert, de csak az 
ő saját dogmájának révén. 

Szerinte Rómába mindig csak egy út fog vezetni s aki azon az úton nem in-
dult el, eltévelyedett. Az ifjú embernek, ki egy ilyen iskola kötelékébe jutott, 
nincs más módja, mint vagy feltétlenül alávetni egyéniségét az intézet uralkodó 
szellemi irányának, vagy rebellálni13 ellene. Gondoljuk el most már most, hogy 
az összes középiskolai tanárság egy ilyen intézet kebeléből kerül ki. Minő lesz 
akkor a tanárság arculata? Micsoda emberekből fog állani ez a nagy testület? 
Kétféléből. Egyik, a nagyobb a mester szavára esküvők csapata, a másik, azon 
kisebbségé, mely revoltált14 az uralkodó dogmák összessége ellen. A dogmati-
kusok és az eretnekek között a világ kezdetétől fogva sohasem volt eszmecsere, 
lelket elevenítő vitatkozás, hanem gyűlölködés, és üldöző erőszakoskodás. A 
paedagógiai türelmetlenség bizonyos tekintetben épp oly ártalmas, mint a vallá-
sos, s azért okunk sincs is annak ügyét intézményekkel biztosítani. 

 
Egyoldalúan és tévesen ítélnök meg azonban a gyakorló gimnasiumot, ha 

annak csupán rossz oldalát vennők ítéletünk kizárólagos alapjául. A gyakorló 
gimnasium nemcsak egyszerű gyakorlótere tanítani még nem tudó, vagy most 
tanuló jelölteknek, hanem, ha szabad e kifejezéssel élnem – egyszersmind 
paedagógiai kísérleti állomás is. A tanításban nem szabad megelégedni a ha-
gyományos módszerek kultiválásával, hanem értékesíteni kell a haladó 
paedagógiai tudomány vívmányait és egyes, kiváló tanítói egyének subjektiv 

                                                           
12 térített (olasz) 
13 fellázadni 
14 ellenszegül 
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színezetű eljárását. Ellenkező esetben merev formalismusnak és hagyományos 
megszokottságnak fog áldozatul esni a tanügy s az elevenül pezsgő élet helyét 
tespedés foglalja el. A gyakorló iskolában mindezen, részint elméleti, részint 
tapasztalati úton nyert igazságokat, a tapasztalás és a kísérlet próbakövére lehet 
vetni anélkül, hogy csalódás esetén a káros hatás általánosabban érezhető vol-
na. A gyakorló gimnasiumot bizonyos reformeri mozgékonyságnak kell jelle-
meznie szemben a más fajtájú s tisztán gyakorlati célok elérésére szolgáló kö-
zépiskolákkal, amelyekben bizonyos üdvös és okos conservatizmusnak kell 
uralkodni szemben minden újítással. Az ország összes tanintézeteivel egyszerre 
kísérletezni nem lehet, nemcsak azért, mert a kísérlet nem sikerülte esetén a 
káros hatás általános és legtöbbször helyrehozhatatlan lesz, hanem azért is, 
mert lehetetlen egy ország összes középiskoláit úgy berendezni, hogy azoknak 
tanári karai kivétel nélkül alkalmasok és hivatottak lehetnének, paedagógiai el-
méleteknek még csak valószínű igazságait a gyakorlatban kellő öntudattal és 
elméleti belátással kipróbálni. Pusztán gyakorlati célokat szolgáló intézmények-
től nem szabad oly feladatok teljesítését várni, melyek kísérletek eredményei 
szoktak lenni.  

 
Ilyes gyakorló gimnasiumot azonban nem elég fenntartani. Egy fecske még 

nem csinál nyarat s egyetlen szellemi irány sem szokott mozgalmat előidézni 
egymagában. Hogy gyümölcsöző eszmecsere induljon meg, oda mindenekelőtt 
két hang, két elv, és két gondolkozó fő kell. Semmi sem áll útjába, hogy Ko-
lozsvárott ne lehessen egy ilyen második gyakorló gimnasium. A mostani gya-
korló gimnasium inkább árt, mint használ azzal, hogy a maga kizárólagos dog-
máját egyedül üdvözítővé s egyedül uralkodóvá akarja tenni a magyar tanügy 
minden egyes kérdésében, s nincs egy neki megfelelő, hasonló másik institucio, 
mely működését ellensúlyozná, s a szellemeket más irányba terelve, megkorri-
gálná hibáit s megtörné a fiatalabb tanári generációban napról napra jobban 
lábra kapó dogmatismust, mely elöli a gondolkozás szabadságát s a tanításban 
oly feltétlenül szükséges egyéni önállóságot. A gyakorló gimnasiumoknak, mint 
paedagógiai kísérletező állomásoknak fontosságuk éppen abban rejlik, hogy 
eszmecserét, mozgást és elevenséget vannak hivatva belevinni a gyakorlatba, 
mely nagyon könnyen hajlandó a megszokott formák keretében mintegy meg-
kövülni. De ha csak egyetlen egy irány nyerhet egyetlen tényleg működő 
institucióban kifejezést, hogyan várhassuk azt a hatást, mely két vagy több té-
nyező közreműködésének szokott eredménye lenni. 

Nem minden ember szeret a maga mesterségének vagy mondjuk művésze-
tének egyszersmind elméleti részével is behatóbban foglalkozni. Az emberek 
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egy része s talán éppen nagyobb része több hasznot húz az élettel elevenebb 
kapcsolatban álló gyakorlatból, mint a szélesebb elméleti alapon nyugvó kísérle-
tezésből, azért azt sem kellene feltétlenül kívánni, hogy a tanári gyakorló évet 
csak a két gyakorló gimnasiumnál lehessen eltölteni. Azoknak, kik a tanításban 
inkább gyakorlatát szeretik, úgy kellene szervezni minden tankerületi főigazga-
tóság székhelyén egy-egy középiskolát, hogy bennök a szükséges gyakorlatot 
megszerezhessék. Volna tehát az országban 12 olyan középiskola, hol a tanárje-
lölt, ki nem nagy barátja az elméleti fejtegetésnek, a tanítói gyakorlat öntudatos 
ügyességét is elsajátíthatná magából az életből közvetlenebb kapcsolatban lévő 
tényleges iskolai gyakorlatból. Magától értetődik, hogy a gyakorlatszerzés e ne-
mének csak úgy lesz meg az értéke, ha ez intézetek igazgatói és tanárai valóban 
feladatuk magaslatán álló és elméletileg is képzett paedagógusok. 
 

 


