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ELOSZO
A PKDAGÓOIAI

KÖNYVTÁRHOZ.

A Pedagógiai Könyvtár egyik célja a lörlénileg nagyhatású
klasszikus pedagógiai irók műveinek az eredetiből történő, gondos
és magyaros fordításokban való kiadása. A pedagógiai klaszszikusok iskolájába járatni a magyar nevelőket manapság annál
inkább elsőrendű feladat, mert úgy látszik, mintha elhanyagolták
vohin a nagy j)edagógiai elmélkcdők forrásszerű ismeretét; mintha
a modern nevelési reformtervek ujságingerének hatása alatt el
felejtkeznének ezen sokszor csak újaknak látszó gondolatok
történeti gyökereinek fölkutatásáról, A modern pedagógia számos
új, a szomszédos tudományágakkal szerves kapcsolatba lépő
területe: az iskolai egészségügy, gyermek-tanulmányozás, kísérleti
és gyógypedagógia, gyermekpszichológia, az iskolaügy szociális
vonatkozásai annyi érdekes anyagot s kérdést vetettek fölszinre,
hogy nagyrészt elnyelik az érdeklődést s háltérbe szorítják a
niull nagy nevelőinek tanulmányozását. Pedig egy tudományban
sem oh' fontos az illető tudomány történetének ismerete, mint
épen a pedagógiában és a vele annyira kapcsolatos íilozóíláhíin. Vállalatunk egyik föladata épen a pedagógia-történeti érzék
ápolása, a neveléselméleti kérdések rehisztorizálása. Ezt két
eszközzel véljük elérni: egyrészt a pedagógiai klasszikusok kiadá
sával, másrészt a magyar oktatásügy történetének ismertetésével,
illetőleg az idevonatkozó források közlésével.
A Pedagógiai Könyvtár először is a pedagógia egyes történeti
korszakainak legkiválóbb képviselőit fogja a maguk főművével
bemutatni. E tekintetben, sajnos, egyelőre az ókort kénytelen
Kikapcsolni munkaprogrannnjából, nem mintha történetileg nem
tulajdonitana az ókornak rendkívüli fontosságot (hisz a közép-
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kori és újkori pedagógiai elméielek részint nyillan, részint csirá
ban az ókorban nagyreszt föllaláihalók),, hanem azért, mert a
legfontosabb görög és római pedagógiai elmélkedök műveinek
fordításai — igaz, hogy nem mindegyik kifogástalanul — nyel
vünkön már megjelenteks ho/záféihelök.(így Xenophon Memorabiliái, Platón Állama, Aristolelesnek Nikomachoshoz intézett
Ethikája és Politikája.) Kzért az ókorból csak QuinüUanust
(Institutionis Oratoriae libri dnodecim) vettük fel egyelőre ter
vezetünkbe.
A középkori vállalatunkban szrni Áífoslon (üe calechizandis rudibus) és szent Jeromos (Epistolae ad Gaiidenlium et ad
Laelam) képviseli, továbbá a benediktinus pedagógusok: Alcuimis
(A grammatikáról, Pippin királyli s Albinus mester párbeszéde,
A.-nak Nagy Károlyhoz írt levele) és flrabanus Maiirus (a pap
ság neveléséről, A hét szabadmíívészetrol, A keresztény fegyel
mezésről).
A rejtaissance és a reformáció korából Erasmusl (I)eclamatio
de pueris ad virtutem ac literas liberaliter instituendis. 1029.
és De studio bonarum lilerarum. 1511.) és Vivesi (De disciplinis. 15151.) választottuk ki történeti re])rezentansokul. Ugyancsak
a XYI. századot képviseli könyvtárunkban Moniaigne pedagógiai
tárgyú essayvel. Megjelen majd vállalatunkban a jezsuita Ralio
Siudorium is; lefordítását nemcsak azon eg3'etenies jelentőség
követeli, mely egész Európa oktatásügyében századokon vitt
rendkívüli szerepe miatt megilleti, iianem a hazai oktatásügy
történetének szempontja is megkívánja, hogy számunkra hozzá
férhetőbb legyen. Locke művének (Somé Thoughts concerning
Education) lefordítását mind belső értéke, mind az a nagy hatás
is igazolja, melyet a pedagógia fejlődésére gyakorolt. Meg fog
jelenni még Féneloniuik a nőnevelés történelében jelentős műve:
De Téducation des filles. Minthogy Comenius, Uousseau és Pestalozzi főbb művei már megjelentek nyelvünkön, kiadásukat egy
előre nem vettük föl tervezetünkbe./í/'/tí/r/ a tudományos peda
gógiának első, történetileg is rendkívüli fontos hatású klasszikusa
Umriss pádagoijischer Vorlesumjeii c. müvével fog e könyvtái-ban szerepelni.
Az egyes köteteket körülbelül kélívre terjedő bevezetés
előzi nieg, melv ismerteti az iró életéi, müveit, pedagógiai gon-
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dolatait s beállítja az iról a történeti fejlődésbe, kinyomozza
forrásait és hatását. A bevezetés kiterjeszkedik az illető remek
irónak a hazai pedagógusokra gyakorolt hatására is. A fordítást
a szükséges jegyzetekkel is ellátjuk. Az egyes köteteket az irók
arcképei diszilik.
Nemcsak a pedagógiai klasszikusok kiadásával törekszik a
Pedagógiai Könyvtár a neveléstörténeti érzéket ápolni, hanem a
hazai iskolaügy történetére vonatkozó források kiadásával, eset
leg a magyar iskolatörténet egj^-egy korszakának monografikus
feldolgozásával is. Vállalatunk ezen első kötele az 1777-iki R(tÍio
luliiatiionis fordítása. Tervbe vettük a magyar közoktatásügy
(vagy legalább közéj)iskoláink) történetének Mária Terézia korá
tól IS-lS-ig, továbbá 1818-tóI 18tS3-ig való megiratásál. Iskoláink
ugyanis nem fejleszthetők s irányíthatók doctriner reformkodások útján, hanem csakis a múlttal való szerves kapcsolat alap
j á n ; oly konzervatív és érzékeny intézménynél, mint az iskola,
a jövő irányvonala csak a múlt egyenes folytatása lehet.
A Pedagógiai Könyvtár célját azonban nem meriti ki tisztán
a történeti szempont. Minthogy pedagógiai irodalmunkból a vendszcrcs összefoglaló elméleti művek úgyszólván teljesen hiányza
nak, e hiányt is pótolni törekszünk. így előkészületben van már
Willnuinn: Didííktik uh Bitdungalehír cimű művének fordítása,
mely a történeti s a szisztematikus szempontot oly kitűnően tudja
összeegyeztetni, a jogosult új törekvéseket a múltnak igazolt
elemeivel szerves egységbe fűzni. Willmann, klasszikus műve
niint a keresztény világnézet modern műveltség- és oktatás
elmélete a jövő tavasszal már egyik födisze lesz vállalatunknak.
A Pedagógiai Könyvtár egyik főfeladata a
tanárképzés
úgyét is szolgálni. A pedagógiai klasszikusok lefordításával
lehetővé teszi, hogy a tanárjelöllek ne szorítkozzanak csupán a
neveléstörténeti kis kézikönyvekre, midőn vizsgálatukra készül
nek, ami a tudományos szellemet elöli s csak i'elületességre
szoktat, hanem magukat a pedagógiai irókal olvashassák s belé
jük elmerülhessenek. Esetleg rákapnak az eredeti olvasására is,
problémaérzékük fejlődik, a kérdések, melyeknek csak rak
tára volt a kompendium, megelevenednek előttük. Ugyancsak
a lanárképzés célját is szolgálja a Pedagógiai Könyvtár azáltal,
hogy tervbe vette egy na<ji/ohb pszichológiai és logikai kézikönyv-
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ncky az egyes tanilási szakok módszeres vezérköiujvoineU, továbbá
ejíy gifakorlali pedagógiának kiadását, mely a tanár személyisé
gével, a tanítási anyag kezelésével, a fegyebnezéssel, a tanulók
kal való bánásmóddal, az iskola és család viszonyával, az internalusi neveléssel slb. foglalkoznék. Mikor e tervezetet össze
állítottam, tekintettel voltam a külföld hasonló vállalataira.^
Meg vagyunk győződve, hogy a Pedagógiai Könyvtár régen
érzett Iiiány pótlására van hivatva s ezért bizalommal fordulunk
a magyar tanárvilághoz, hogy vállalatunkat, mely egyébként sok
anyagi áldozatba kerül, támogatni szíveskedjék.
Karnis Gguía.
1 Ilyenek: Samniluiiíí der I)Ctlculcn(Íslen pfuiaí*. Schril'len aus aller
untl neuer Zeit hr«. v. .1. (innscii ii. A. Kcllcr. Paderborn eddig íif) kolet;
I3il>liotl)ck (Icr kalh. Padagogik. Krciburg im líreisgau; Klassiker der
Padngogik hrg. von II. Zinímcr; Hiblíothek padagogischcr Klassiker hrg.
v. \'\ Mann, Kangcnzab.a ; l*adagogische Klassiker hrg. v. I J n d n c r ; Colleclion dcs i)rinci|>aux ouvrages pédagogiqucs IVanvais el étrangers. Paris.
Hacliellc slb.

AZ ELSŐ RATIÜ EDUCATIÜNIS.
Az 1777. évi Ralio Educationis kibocsátása közoktatásügyünk
töiiénelében oly korszakalkotó mozzanat volt, melyhez foghatót
csak az 18(>8. évi XXXVI11. népoktatási és az 188^1 évi XXX. közép
iskolai törvények megalkotásában szemlélhetünk. De ha számba
vesszük, hogy e törvények előzményeit és foltéieleit voltaképen az
első Katio teremtette meg, kultúrtörténeti jelentősége kihatásában
és következményeiben amazokénál is nagyobbnak tekintendő.
A Ualio e fontos szerepét, miként ismeretes, annak köszön
heti, 1, hogy benne ölt először testet minálunk az a kormányzati
elv, amely szerint a közoktatás polHikum, azaz közügy s mint
ilyen állami feladat is, 2. hogy egységesen szervezi az egész köz
oktatást minden vonatkozásban az elemi iskolázástól kezdve fel
egész az egyetemig s mint ilyen monumentális alkotás; 3. hogy
közoktatásunknak önálló és az osztrák örökös tartományoktól függellen fejlődését biztosította, noha nem tételes törvényen, hanem
csak királyi rendeleten alapult.
Nem változtat e történeti tények fontosságán az a körülmény,
hogy a közoktatás ezen egyetemes rendezését nem a mai értelem
ben vett felekezetenkivüli állam, hanem a Regnum Marianum feje,
a katholikus államfő és a katholikus állameszmét valló kormánya
kezdeményezte és vitte keresztül. Végeredményben ugyanis a k a t h .
iskolák lettek az állami közoktatás eszméjének hordozói s belőlük
sarjadtak a mai értelemben vett állami iskolák, noha a kizárólagos
állami közoktatás nem katholikus gondolat. Ezért mondja Kará
csonyi János d r . Egyháztörténetében,' «hogy 17Ö4-től kezdve az
állami mindenhatóság gondolata lassan-lassan megfosztotta a kath.
%'yházat azon jogoktól, melyeket a tanitás terén hivatásánál és
történeti jogánál fogva Jnrt. A bécsi udvarnál és a magyar helytí^i'tótanácsnál fellépő önkényuralom elhatározta, hogy az iskolákat
egyedül a maga hatáskörébe vonja s mivel akkor a kath. vallás
államvallás volt, mint a kath. vallás pártfogója a kath. iskolákra
' Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban !t70—1900-ig. 295. 1. frta
Karácsonyi János dr. Nagyvárad, 190(>.
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telte rá kezét. 1760-ban megalakították a tanulmányi bizottságot,
megkezdték a lervezgelésekel, liogyan kellene az iskolákat a kor
látlan állani szolgáivá t e n n i ; 177;í-ban a jezsuiták eltörlésével tanul
mányi alap néven magukhoz ragadták e szerzetnek összes jószágait
s 1777-bcn pedig megjelent a Ralio líducalionis, vagyis az állami
lag parancsolt lanításmóds. Az új rend életbeléptetéséig a kath.
iskolák önállóak voltak, mert habár az IMS. évi VI,. VII. és XII.,
továbbá nz 1550. évi XIX., majd az 1715. évi XXIV. és az 1723.
évi LXX. t.-rikkc'k' alapján a közoktatás legfelsőbb felügyelete fenn
tartott felségjognak dccretáilatott, melyet a protestánsok is elismer
tek, a kath. iskolákra nézve «a király csupán mint a kegyes ala
pítványok őre kér számadást az iskolák vagyonáról, de a tanítás
vezetésébe nem avatkozik bele. így tehát a tanítás egészen a kath.
egyház kezében volt és a kath. egyház szándéka szerint folyt».A Ralio új helyzetet teremtett; megszüntette a kath. iskolák
önállóságát, állami hatóságok alá helyezi őket s az új szervezetet
teszi kizárólag kötelezővé bennük. Intézményileg teljesen kiveszi
őket az egyházi hatóságok befolyása alól s csupán személyes közre
működést biztosit számukra azáltal, hogy főigazgatókká egyházi
dignitariusokat, i)üspököket is designál és hogy az akadémiákon
és az ezek székhelyén felállítoll főgimnáziumok kivételével minden
középiskolában elsősorban szerzetes-tanárok alkalmazását rendeli
el. világi tanárok csak amazok hiányában alkalmazhatók. Továbbá
nemcsak a tanulmányi alapból fenntartott gimnáziumok, hanem a
többi kath. gimnáziumok is, kevés kivétellel, a «királyi» jelzőt hasz
nálják, amelyben implicite benne foglaltatik a katholikus jelleg is.
Szóval a katholikusok iskolái a katholikus állam szolgálatában álla
n a k , s még az érseki és püspöki lyceumok is a helytartótanács
ellenőrzése alá kerülnek.
Magából a Ratioból kitűnik, hogy tervezője az új szervezetet —
exceplis sacris — a protestánsok iskoláira is ki akarta terjeszteni.
(64. §.) Ismeretes, hogy ez a terv nem sikerült; a protestánsok til
takoztak az új tanulmányi rend oklrojálása ellen s meg tudták őrizni
iskoláik függetlenségét.
A kath. egyház főpapjai azonban nem fejtettek ki ellenállást
a kath. iskolák államosítása ellen, ilyennek nyomairól legalább eddig
nincs tudomásunk.
Ennek oka nyilván egyrészt a kath. hierarchia közjogi hely1 Molnár Aladár : «A közoktatás története Magyarországon a XVIll. század».
252. és 271. 1.
- Karácsonyi J. i. ni. 294. 1.

AZ ici.sö UATio EDI:<:ATIONIS

11

zetében, másrészt abban keresendő, hogy a kalh. egyház az akkori
viszonyok közŐtt tulajdonképen mégis — hogy úgy mondjuk —
intra domínium maradt, mert a tőle átvett iskolák a kathohkus
állameszmét s ezzel a katholicizmus üg}'ét szolgálták niirít királyi
intézetek is, melyekben a kalh. valláserkölcsi nevelés intézménye
sen biztosíttatott.
Viszont kétségtelen, hogy az iskolákkal az új helyzetben nem
az egyház rendelkezett s innen van, Iiogy kath. egyházjogi íróink
ezt a korszakot magának a katholicizmusnak szempontjából nem
tartják szerencsésnek, mert ncgatioját látják benne annak az elv
nek, hogy a tanügy nemcsak politikum, hanem ccclesiasticum is.
Tény különben, hog>' a kath. középiskolák a Uatio óta az
államtól függő viszonyban maradtak akkor is, mikor az állam meg
szűnt katholikus lenni; ellenben az erdélyi kalh. status iskolái,
mivel Erdélyre a R. nem terjedt ki, önkormányzatot élvezlek s azt
az 1883. évi XXX. t. cikkben is niegtartolták (41. §.)
De bármikép is ítéljen valaki a Ratio kibocsátásáról közjogi
vagy egyházpolitikai szempontból, el nem vitalhaló, hogy ezen elsö
közoktatási kódexünk a kalh. iskolák s/ínvonalál nag>' mértékben
emelte, egész közművelődésünk fejlődésére elhatározó befolyást gyako
rolt, irányát hosszú időre meghatározta s ezért mindenképen méltó
rá, hogy a magyar közoktatás munkásai és barátai számára hozzá
férhetővé tegyük.
Ezek előrebocsátása után térjünk át lulajdonképeni tárgyiunkra
a Ratio Educationis keletkezésének vázolására, melyben a mű történe
téről, szerzöirölt szövegéről és forrásairól, valamint mai közoktatásunk
szervezetére való hatásáról kívánunk röviden megemlékezni.
A kiadvány természete nem engedi, hogy kiterjeszkedjünk
azon idők politikai viszonyainak és szellemi áramlatainak fejtegeté
sére, melyeknek méhéből az első Ratio megszületett; de különben
is felment ettől az a kedvező körülmény, hogy XVIII. századi köz
oktatásunk történetét oly kiváló monográfiák tárják elénk, m i n t
Molnár Aladárnak «A közoktatás történele Magyarországon a XVIII.
században*) s Fináczy Ernő dr.-nak «A magyarországiközoklatás törté
nete Mária Terézia korában» című kétkötetes műve, aki olt veszi fel a
század történetének fonalát, ahol Molnár elejtette, l. i. 1740-ben.*
1 E S7.ii2&dró\ szól Kármán Mór dr. összefoglaló tanulmánya is aKözoktatásunk országos szervezésének nehézséííci a XVIII, században^d, (Budapesti Szemle
1911, évi 410. és 411. sz.). Magát a Ratiót részletesen ismertette Csáka Károly a
zsolnai kir. kath. gimnázium 1887—88., 1889/9Ü. írtesitöjében s közli egyúttal a végre
hajtására kiadott rendeleteket is az intézet irattárából.
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E kél műnek köszönhető, hogy közoktatásunk múltjából a XVIII.
századot ismerjük a legrészletesebb és legalaposabb feldolgozás
ban. Rövid előadásunkban tehát e két munkára fogunk elsősor
ban hivatkozni, főleg a másodikra, nielyben'^ szerző a Ratio-ra
vonatkozó összes kérdésekel pragmatikus alapokon, eredeti kútfők
lelkiisniereles és tárgyilagos elemzésével tisztázta s e bevezető
soroknak fenlehb kitüzötl pontjait is részletesen tárgyalja.

I.
Az a folyamat, mely a nevelés és közoktatás terén a XVIII,
századl)an mindenütt reformokat szült, Ausztria közvetítésével jutott
el hozzánk. A francia parlamentek reformterveinek nyilvánosságra
jutása után' (17ö3-ban), melyekben a tanügy teljes saecularisatiójál
hirdették és Nagy Frigyes, porosz királynak intézkedései után, aki
először mondotta ki, hogy a tanügy politikai érdek és politikai fel
adat,- az osztrák államféríiak közül többen s különösen Pergen
Antal gróf törekedett hasonló elvek megvalósítására. iMária Terézia
kimondotta ugyan, hogy a tanügy mindenkor politikum marad,
de Pergen gróf javaslataival megbukott, mert a királynő az isko
lák dekatholizálásához és a szerzetes rendeknek a tanításból
való kizárásához nem járult hozzá. Mindazonáltal az iskolai reform
kérdése na|>irenden marad s a Jézus-Társaságnak 1778. év őszén
bekövctkezelt feloszlatása a tanügyi fejleményeknek újabb lökést adott.
Először a népoktatás jutott dűlőre. Mária Terézia meghívta porosz
Sziléziából Felbiger János, sagani apátot az elemi iskolázás reformálására, akinek «Allgenieine Schulordnung für die deutschen Nor
m á l - , Hau|)l- und Triviaischulen in sámmtüchen Kais. Königl.
Erblandenn című munkálata 1774. év végén nyert jóváhagyást.
Hatása a magyar viszonyokra is kiterjedt, különösen a pozsonji nor
mális iskola (elemi tanítókci)zö) fclállílásánál. Az 1760-ban felállí
tott és első elnökének van Swielennek halála után szünetelő udvari
tamilmámji hizoHság az 1774. év elején újra egybehivatott Kressel
államtanácsos elnöklete alatt s a gimnáziumok reformjáról tanács
kozott.
E bizottság tárgyalásain kezdetben két terv mérkőzött egymás
sal, Kollár Ádámnak"' és Hess Mátyás egyetemi tanárnak. Martini
állam-tanácsos által képviselt tanulmányi rendje. De egyik sem
1 Fínáczy i. m. II. 7., 8., 9. I.
2 U. o. 21. I.
3 K. Á. abban az időben az udvar! köiiyvcár igazgatója és a humaniórák
dh*<íctora volt a bécsi egyetemen.
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nyerte meg a legfelsőbb jóváhagyást, mert Mária Terezin váratlanul
Marx (irncián piaristát, a savoyai lovagakadémia igazgatóját, aki
korábban a rend provinciálisa is volf, bízta meg a gimnáziumi
tanterv és instrukciók elkészíléscvel.Kzt a tervet elfogadta a tanulmányi
bizottság. (Studien-Hof-Commission) Mária Terézia 1775. okt. Ki-án
jóváhagyta s 177(j-ban az osztrák tartományokban Marx közremű
ködésével életbe léptette.'
Ezekkel az eseményekkel párhuzamosan fejlődtek a dolgok
Magyarországon, 1773. szei>t. 20-án kihirdették XIV. Kelemen |)ápánaka.Jézus-Társaságra vonatkozó feloszlató brévéjét, megkezdődik a
Társaság vagyonának lefoglalása, amelyből megalkotják a tanul
mányi alapot. Az iskolák újabb territoriális elhelyezésére és a jezsuita
iskolák átvételére megtörténnek az intézkedések, de hátra volt a
legnagyobb feladat, az új tanulmányi rendszer megalkotása. Mon
dottuk az imént, hogy a tanulmányi reform párhuzamosan haladt
Magyarországon az osztrák reformokkal, amivel azt akarjuk jelezni,
hogy a magyar politikai fórumok Ausztriától függetlenül kívánlak
eljárni. (Iróf liLszlerházy Ferenc, magyar udv. kancellár előterjesz
tésére ugyanis a királynő 1773, nov. 2(>-án megbízza a magy. kir.
heljMartótanácsot az új tanuhnáuyi rendszer kidolgozásával,- amely
hez a pozsonyi magyar tanulmányi bizottság hozzá is fogott. Azon
ban már 1774. j a n u á r 4-én a Kressel báró elnöklete alatt működő
bécsi tanulmányi bizottság azt az utasítást kapja, hogy terjesz
kedjék ki az összes tanulmányi ügyekre «tekintet nélkül a külön
böző országokra». A magyar kancelláriát pedig felhívják, hogy a
niagyar iskolákra vonatkozó összes adatokat bocsássa a bécsi udvari
tanulmányi bizottság rendelkezésére, mely az általa készítendő ter
vezetbe Magyarországot is bele akarta foglalni s ezzel a birodalmi
egység elvét akarta gj'akorlatilag megvalósítani. A magyar udvari
kancellária hivatkozva arra, hogy Magyarországnak van külön lanulniányi bizottsága, ez ellen előterjesztéssel élt, de egyelőre siker
telenül.
A királyné válaszából úgy látszott, mintha eltökélt szándéka
lett volna, hogy a becsi tanulmányi bizottságban Ausztria számára
készülő tanulmányi rendet Magyarországra is kiterjeszti és azt az
' K tanterv keletkezésének történetét érdekesen írja le macának, Marxnak,
ujabban publicált elbeszélése : Ilislorica Enanatio Iteformalionis
Sliidiornm
htimaliioriim iitssii Marittc Thercziae A. Anno 1776 sttsceplae. KÖ2IÍ: K.irl Wotke. Das
Oesterreichische G y m n a s i u m ini Zeitaller Maria 'l'iieiesias. I. 138—229. 1. a Monum.
Oerm. Pacd. 190r>. évi XXX. kőtelében.
2 Fin;'(czy i. m. II. » 3 - ; 1>. 1.
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utasítást adja, hogy a pozsonyi tanulmányi l)izottság is úgy járjon
cl, mint a többi örökös tartományok bizottságai, hogy a tanítási
mód egyöntetűsége eléressék.* Az 1774. év augusztus havában Kressel megküldi a magyar kancelláriának a Hess-féle tervet s egyideleg Kollár is bemutalja a magáét. A magyar kancelhiria erre olyan
felterjesztési készít, melyben először megkérdezi, hogy a kél terv
közül melyiket hagyta jóvá a királyné — valószínűleg tudomása
volt róla, hogy véglegesen egyiket sem — s nyomban kifejti, hog\'
Magyarországon megfelelő könyvek és tanárok hiányában egyiket
sem lehet végrehajtani. Ajánlja, hogy a királyné a terveket először
Bécsben próbáltassa ki s a két tervet küldesse el a pozsonyi tanul
mányi bizottságnak s ezek alapján bízza meg a magyar tanulmányi
rend elkészítésével. A királyné ezen felterjesztés alapján kijelentette,
hogy a két tervről mindenekelőtt Bécsben kell dönteni s ezzel az
ügy az önálló magyar tanulmányi rend javára egyelőre függőben
maradt.
A bécsi tanulmányi bizottság eközben tovább tanácskozik s
üléseire a magyar kancellária képviseletében Ürmcnyi József, a ma
gyar udvari kancellária tanácsosa is meghívást kap, arról azonban
egyelőre szó sincs, hog>' Magyarország önálló tanulmányi rendet
kap. «A magyar ginmáziumok legjobb úton voltak, hogy cenlralisztikus alapon, a német örökös tartományok középiskoláinak mód
j á r a szabályoztassanak
» ^Attól a veszedelemtől, hogy a magyar
tanügy mintegy beleolvasztansék az egész monarchia közoktatási rend
szerébe, hazánkat Ünnényi József mentette meg, aki az Í/Ki. évi
június hó i)'én bemutatja a királynénak a Magyarországra és kap
csolt részeire vonatkozó külön tamümányi
rendszer, a Hatio Kdncaiionis kéziratának első és második részét, melyeket ő maga dolgozott
ki.» — mondja Fínáczy i. m. II. kötetének 99. lapján.
Ürményi ezzel valóban oly szolgálatot telt hazájának, mely
nek nagy kultúrpolitikai fontosságát alig lehet eléggé méltányolni.
Ez a fordulat az előzmények után váratlannak és meglepő
nek tűnik fel, valamelyes hézagot érezünk az események láncolatá
ban. Az eddig felkutatott okiratokhoz hiányzik az Ürményi meg
bízatására vonatkozó királyi kézirat, melynek megszerzése eddig
nem sikerült.
Ürményi hivatkozik ugyan megbízatására, m i n t természetes
is, a már emiitett 1776. évi június 5-iki nevezetes felterjesztésé
ben, de épen csak hivatkozik rá mint referens, tartalmáról nem
1 Kináczv i. m. II. 96. és 453. 1.
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szói bővebben, amiből esetleg kiderülhetne, micsoda okok kész
tetlek a királynéi eredeti szándékának megváltoztatására és arra
az elhatározásra, hogy Magyarország külön tanulmányi rendel
kapjon.
Ürményi mindeneseire az ügy javára lelhasználla a bécsi
tanulmányi bizottság hosszas és szenvedélyes vitatkozásait a Kollár
és Hess-féle tervek fölött,' s miként maga mondja, hivatalos elfog
laltságából fennmaradt szabad idejét használta fel a magyar tanul
mányi rend elkészitésére. Lehetséges, hogy valamely meglepetéstől
is tartott s azért sietett már a munka I. és II. részét bemulatni,
mielőtt a III. és IV. rész Is elkészült volna.
Ürményi a Ralio Educationis lervezelét eredetileg négy iészre
Oszlottá. Az I. rész az iskolák politikai igazgatását tárgyalta, a II.
ugyanezek gazdasági (pénzügyi) ellátását, a III. a tanulmányi
anyagot és a módszert, a IV. a rendtartási foglalta magában. (A k é 
sőbbi átdolgozásnál az I. és II. részt egybevonták).
Kzen tervezet I. és II. részéi Ürményi egy terjedelmes Pro
Memória- kiséretében nyújtotta be, mely az indokolást lőglalja
luagában. Ekkor még nem dőlt el a nagyszoml)ati egyetem Budára
való álhelyezésénck ügye s Ürményi az első (I.) pontban ezzel a
kérdéssel foglalkozik. Es pedig kifejti 1. Milyen előnyökkel j á r az
áthelyezés az ország jiolgáraira, az ország érdekeire általában és a
szorosan vett tanügyre. 2. Felsorolja a nehézségeket, melyekkel az
elhelyezés jár. 3. Megjelöli a módokat, hogyan lehel e nehézsége
ket legyőzni. Az egyetemnek a dolog termeszeiénél fogva az ország
szivében (in mcditullio Regni) van helye. Az ő tervezete szerint az
egyetem az a forrás, amelyből mint középpontból árad szél az
ország akadémiáiba az ideák módszeres egyöntetűsége; mostani
Helyéről (ex moderno Loco), l. i. Nagyszombatból, mint az ország
egyik szélső sarkában fekvő városából ez nem remélhető. A kle
rikusok kiképzésére is alkalmasabb középpont Buda. Budán jók a
lakás-és élelmezési viszonyok, főleg ha a fakultásokat megosztják
""észint a Várban, részint a Vizivárosban; a jogi kart Pesten helyezr^ék el. A szegény diákok is itt jobban tudják magukat fenntartani.
^ tanárokra is felemelőbb, ha az ország főméltóságai előtt m ű 
ködnek. Majd fakultásonként felsorolja az előnyöket. A theologiai
karnak hasznára válnék, hogy a szerzetek is ide adják majd növen1 A vita oly heves volt. hogy Marx ü r a t i á ü ezt írja r ó l a : prope iusti leges
^'lolatae, decori(|ue limites tronsiti sünt. Wotkc i. m. 14'2. 1.
2 oHumilUinum Pro Mcmoria». A Mngv. Nemz. Múzeum kéziratai között a
^ol- U t . 298:1 sz. 1—32.1.
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(lékeiket; a jogi knrnak, hogy a királyi Kúria széklielyén lesz. Az
orvosi fakultás azon a helyen, ahol tényleg van, soha sem fog fel
virágozni, bárminő befektetések árán sem. Kllenben Bu<lán van pol
gári kórliáz, a Várban katonai kórház, gyógyfürdők. Az anatómia
számára elég anyagot nyújtanak a kórhá/ak és a kivégzések (executiones). A holanica Is itt johhan míívelhető. A budai egyetem
Erdélynek is, a Bánságnak, sőt Galiciának is képezhet orvosokat,
mert emitl nincs orvosi kar.
A bölcsészeti karnak az lesz a haszna, hogy sokan látogathat
ják majd a szertárait, könyvtárát s felvirágozhat majd a könyv
nyomda is. Ellenvetések: 1. Nagyszombatban már megvannak az
egyetemnek épületei. 2. Ott van a klerikusok szemináriuma és a
nemesi konviktus. l\. A város és az egyelen» l)iztositva van a török
invázió ellen. 4. Csendes hely, jobban fegyelmozhelö az iíjúság.
5. Szeme előtt van az esztergomi káptalannak. 0. Pesten sok az
ember. Miután ezen ellenvetésekre sorban megfelel, áttér a bemuta
tott tervezetre. (II.) Felteszi, hogy a szerzetesrendek vállalkozni fog
nak a tanításra. A Jézuslársaságlól elvett vagyon egy részét nekik
kell adni. Amennyiben egyelőre nincsenek elegendő számmni kép
zett embereik, ezen is lehet segíteni. Ha jó könyvekkel és módsze
res utasításokkal ellátják őket, kiképezhetik magukat. Addig is a
jezsuitákból lehet igazgatókat válaszlani. l'21mondja, hogy képzeli a
szerzetes tanárképzést. A bencéseknek Budán, a pálosoknak Pesten
van már házuk, a premontreiek és ciszterciták olcsón szerezhetnek
az egyetem közelében házat, a szegény piarista és minorita rende
ket a tanulmányi alapból kell segélyezni. Alkalmazni kell az összes
szerzetes rendeket és egj'uek sem szabad adni monopóliumot. Az
összes rendek előjárói egy bizonyos terminusra összehivandók, hogy
a királyné szándékát tudomásul vegyék. (III.) A dei)receni tankerü
let helyett más kettőt ajánl: az ungvárit és nagyváradit, mert
püspöki székhelyek és sok katholikus lakik bennök. A városok
maguk is járuljanak hozzá a költségekhez, ha középiskolákat akar
nak. (IV.) A végrehajtásra vonatkozó javaslatok: Minél előbb felállítandók az akadémiák, kinevezendők a főigazgatók, a főgimná
ziumok igazgatói, a tanfelügyelők, a nemzeti fő elemi iskolák'
(tanítóképzők) igazgatói és tanárai. (Directores capilalium nationalium scholarum et professores pracparandorum.)
Ezeket Pozsonyba kellene összehívni, hogy ott az előleges
munkálatokról tanácskozzanak, melj'ek a bemutatott szervezetnek
1 A Ratióban: schulae primnriao vemaculae seu nationales. .
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a jövő évl)cn való élclbelcplctóse szükségesek. A nemzeti iskolák
igazgatóil és tanárait augnsztns elsejére kellene ugyanoda össze
hívni, hogy az oltani schola nationalist két hónapig tanulmányoz
zák Ehronfels Pál, pozsonyi kanonok, ezen iskola í'öinspectorának
vezetése mellett. Októherben a tanlblyaniról hazamciuiek és minden
kerületben megnyitják a Schola Capilalist. így kel év alatt ellerjcdhelne az új melhodus.
Az akadémiai és főgimnáziumi tanári állások a Pozsonyban
larlandó pályázaton töltetnének be. Erre a i)ozsonyi tanulmányi
bizottságnál kell jelentkezni. Azontúl az akadémiák székhelyein is
lesz ilyen concursus. A jezsuiták rdszólílandók, hogj' jelentkezze
nek tanári szolgálatra.'
Ürményi azzal fejezi be elölcrjeszlését, hogy tervezete ezen
J. és II. részének jóváhagyása után be fogja mutatni a már kész
Hl, és munkában levő IV, részt is, a hozzávaló utasításokkal. Végül
szerényen megjegyzi, hogy szívesen fogja venni, ha valaki jobb és
a magyar nevelési rendszernek jobban megfelelő eszméket fog
JiiíolgáUatni.
Mária Terézia 1770. július 5-én kell resolutiójában-' elismerő
szavakkal tudatja a kancellárral, hogy Kressel báró. Martini és
uiások, akikkel Ürményi tervezetét bizonyosan közölte, mindnyájan
nagyszeriion elgondolt, derék munkának talállak és clrondeli a
lovái)bi teendők sürgős megbeszélését, hogy «ez a derék és értelmes
nemzet is megkapja ama segédeszközöket, melyekkel oly sok más
Ország már néhány év óta rendelkezik, hogy így azokkal szemhen az cg\'ensúlyt elérje».
A mimka komolyan megindult, legnevezetesebb cretiménye a
tankerülelek beosztásának megállapítása, a főigazgatók és a nekik
alárendeli kir. tanfelügj'elök kinevezése az 1776, aug. 5-én k. udvari
'•^udelettel. Az első főigazgatók: Balassa Ferenc gróf a pozsonyi
lankerületben, Niczky Kristóf gróf a győri és pécsi tankerülctben,
tvarolyi Antal gróf az ungváriban és nagyváradiban. Berchtold Ferenc
íí'őfpospök abesztercebányaiban,PéchyGábor szeptemvir a kassaiban,
Vi\oros Antal nádori Iielynök a budai tankerületben. Zágrábban Skerlcc
'^tiklós. A győri, pozsonyi és besztercebányai főigazgatók excellenliá^ök» az ungvári, illetve a nagyváradi méltóságos rangban volt.^
* Kzcn Javaslatok a Katio végrdiajtásíinál életbe is léptek.
2 A dátumot a M. N. Múz. kézirat kvt. F. Lat. 2í)8.^. sz. kézirat
lata közli.

máso

3 Csáka K á r o l y : Zsolnai kir. kath. gimn. 18íi7—88. évi lirt. Középiskoláink
szen-ezésc Mária Terézia királyné által I776.bnn és azok további fejlődése, ;i. 1.
A/. KJT-ilii Halio Ediiculionis.
2
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Megtartották a tanári pályázatokat és heöltötlék az igazgatói álláKokat
Az esztendő tehát szervezési munkálatokkal telt el, mert ilyen
állami tanügyi fórumok eddig nem voltak. A kath. iskolákat a
püspökök vezették s a protestáns iskolákat pedig az 6 egyházi
halóságaik.
Ezalatt elkészüli a Ratio III. és IV. része is, l. i. a tanterv és
a rendtartás, melyet Ürményi 1777. június 14-én mutatott be a
királynénak.*
A felterjesztésben- l)eszámol az I. és 11. részben foglalt kor
mányzati elvek végrehajtásáról. A beérkezett jelentések szerint az
egyetem, az akadémiák, a gimnáziumok derék és kifogástalan erköl
csű tanárokkal vannak ellátva, akik ellen eddig egyetlen egy panaszt
sem emeltek. A legtöbb iskolában, amelyekben ezelőtt két-két osz
tálynak egy tanára volt, most minden osztálynak külön tanára
van. Megjegyzi, hogy a rendszer kidolgozásakor figyelemmel kellett
lenni a nemzeti sajátságokra, a tudományos szükségletekre és az
állam alkotmányára,
mivel a végcél a magyar alattvalók nemzeti
nevelése.
A munka nagyobb terjedelmet azzal indokolja, hogy benne a
nemzeti nevelés egész tervéről van szó, mindazzal együtt, ami
hozzátartozik. Azonkívül az elöitélelekkel és ellenvetésekkel is szá
molni kellett s azért a felesleges iratváltások kikerülése végett a
rendszer indokolása is csatolva van. Kéri a királynét, hogy elhatá
rozását mielőbb tudassa, hogy a tanároknak e tanulmányi rend
elfogadása esetén legalább két-három hónapjuk legyen az előké
születekre. Mialatt az egész műnek latin forditása elkészül, igye
kezni fog az összes utasításokat, minősitvényi és egyéb szükséges
táblázatokat elkészíteni és a legszükségesebb tankönyveket meg
íratni.
Erre az előterjesztésre a királynő sajátkezű elhatározásban
néhány kívánságot fejez ki, amelyek a vallástan és hitélet behatóbb
gondozására vonatkoznak. Ezzel azonban a döntés még nem követ
kezelt el. Úgy látszik, hogy még nem volt minden akadály elhárítva.
A kancellárnak, Eszlerházynak 1777. augusztus 2-án kelt elő
terjesztéséből kitűnik, hogy a királyné Kressel, Martini és Braunau
apát írásba foglalt véleményének bemutatásai is kérte, másrészt
meghagyta, hogy Ürményi keresse fel Schlosshofban (Bécs és Pozsony
közölt) a helytartót, Albert szász-tescheni herceget s mulassa be neki
1 Fináczy i. m. II. 460. s kk. 1.
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IS a tervezetet, hogy a magyar urakkal (priniás, országbíró slb.)
megbeszélhesse. A kancellár beszámol a tárgyalások kedvező ered
ményéről s melegen ajánlja a magyar történelem tanítását oly
reílexiók kíséretében, amelyek azt mutatják, hogy a magyar állás
pontot politikai részében veszedelem fenyegette osztrák részről,
s (Kressel br.. Martini, Rautenstrauch) a királynéban a nemzet
iránt líizalmallanságot akartak támasztani. Ezért mondja Fináczy:
«A kancellár védelmezi a magyar nemzet hagj'ományos király hűsé
gét, jeléül annak, hogy a művel erről az oldalról s különösen a
hazai történetnek előtérbe helyezése miatt támadták meg az osz
trákok».'
A felterjesztésnek kedvező foganatja lett: aA királynő nem
hallgatott német tanácsosaira. A magyar történelem csorbíttatlanul
honne maradt a Ratíóban»,- melyet Mária Terézia ezen felterjesztés
alapján egyéb részeiben is véglegesen jóváhagyott.
II.
X K a t i o s z e r z ő i . Fináczy könyvének megjelenéséig is Ürményi
József és Temiyánszky
Dániel szerepeltek a köztudatban a Hatío
Szerzőiként. Hiteles és részletes adatok azonban különös, Terstyánszkyról nem álltak rendelkezésre. Fináczy az erre vonatkozó történeti
indátokat is felkutatta és teljes világosságot derített a kérdésre. Meg
ismerteti velünk mind Ürményinek, mind Terstyánszkynak szerepét
a Uatío kidolgozásában és különösen az utóbbinak addig homály
ban maradt közreműködését méltatja, melyet az akkori hivatalos
*<örök egyáltalán nem igyekeztek nyilvánosságra hozni, sőt későbbi
felderítését is megnehezítették.
Ürményinek, a magyar udvari kancellária tanácsosának tanul'^^í^yi, politikai és közéleti szereplése, melyet Kazinczy Ferenc is
megírt, ismeretesebb, semminthogy arra ebben a rövid vázlatban kiter
jeszkednünk kellene. Az eddig elmondottakból is látjuk, liogyaRatio
"megteremtője, tervezője, mozgatója Ürményi volt, nélküle a m ü
*^em jöhetett volna létre. Nem mindennapi rátermettsége mellett az
í» kör volt legnagyobb befolyással nagy koncepciójának irányára,
nielybe államférfiúi feladata állította. Bécsben megismerkedett a nyu
gatról előretörő tanügyi politikai áramlatokkal, tudta, miként ala
kult ki Poroszországban a protestáns állami közoktatás s így fogott
hozzá hazájában a katholikus állam iskolaszervezetének kidolgozá1 I. m. II. 200.1.
2 U. o. II. 201. 1.
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sához. De, mint a bécsi tanulmányi bizottságnak a magyar kancel
lária képviselében meghívott ass/eszora közvellenül is megismerke
dett a felmerülő tanügyi reformokkal és tervezőikkel s felhasznál
hatta itt szerzett tapasztalatait. Müve általában nagy tetszést aratott
s a királyné is megdicsérte.
Ürményi szervező talentumát Mária Terézia mindenkor nagyra
becsülte, ami abbó! is kitűnik, hogy hajlandó volt a magyar gimná
ziumok szervezetét az osztrák közéi>iskolákra alkalmazni. Ugyanis
1777-ben kérdést intéz a bécsi tanulmányi bizottsághoz, «nem volna-e
hasznos, hogy minden tartománynak egy főiskolája (archigj'mnasiuma) legyen, mint a magyar tervben, melynek élére világi emi)erl
kellene állitani». Marx (Iralián azonban, az osztrák középiskolák
akkori szervezője, ellenezte a magyar példa utánzását, «niert Ausz
triában, Magyarországgal ellentétben, csökkenteni akarták a közép
iskolák számát és a német örökös tartományok politikai beosztása
egészen más volt».'
Már Terslyánszky közreműködését a Kalio történetében sürü
homály fedte s rendkívül érdekes, ahogy Fináczy- nyomról-nyomra
felkutatja pályafutását, tanulmányait, hivatali emelkedését s meg
keresi a kapcsolatokat, amelyek megmagyarázzák, miként jutott egy
bécsi kamarai levéltáros abba a helyzetbe, hogy egy monumentális
tanulmányi rend tervezésében ily érdemes m u n k á t végezzen. Kuta
tása meglepő mozzanatokat derített fel. Nem terjeszkedhetünk ki
ezek ismertetésére s a részletekre nézve forrásunkra utaljuk az olva
sót. Csupán néhány főbb adatot közlünk életéből, hogy készültsége
a vállait feladatra kitűnjék. Terslyánszky Dániel (született 17;50.
január íiO-án Krompachon, apja bányatiszt volt), noha atyja kalholikus volt (anyja protestáns), az akkor fennálló szigorú tilalom
dacára, mely a kalholikusoknak nem engedte meg protestáns iskolák
látogatását, tanulmányait a lőcsei lutheránus latin iskolában, majd a
pozsonyi liceumban végezte. Itt ismerkedett meg a nyugati orszá
gok szellemi áramlataival, amelyeknek hatása alatt felébredt benne
a vágy, hogy a modern eszméket eredeti forrásuknál tanulmányoz
hassa s kiment a külföldre, négy évig az alldoríi protestáns egj^etcmet látogatta, majd Erlangenben és Stuttgartban is megfordult.
Főleg j o g - é s államtudományokkal foglalkozott, de tanult történetei,
mathematikát és fdozofiát is. Tanulmányainak eredménye több érte
kezésben jelent meg. 1761-ben fejezte be külföldi tanulmányútját s
1 W o t k c : Das Ocsterreichische Gymiiasium LXIV. I. Monum. Geim. Pacd.
XXX. Berlin, lí)05.
2 1. ni. II. 2 3 8 - 2 4 3 ; 250—278. 1.
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Idillt cnciklopcdikusan képzett, ralionalista szellemű férfiú tért
"Vissza hazájába. 1765-ben a felsömagyarországi bányapolgárság ügy"^'ívöje. Eniellell élénk kulturális tevékenységet fejt ki, tudományos
társaságot és egy folyóiratot alapít. Közben 1774-ben a bécsi udvari
kamara levéltárosává neveztetett ki s a rákövetkező esztendőben
logadja öt Ürményi a Ralio munkatársává.^ Életét mint nyugabiiazolt kir. kamarai tanácsos fejezi be Budán 1800. október 2i)-én.
l'ináczy Terstyánszky neveltetésének körülményeivel magyarázza,
*>iiért titkolták közreműködését a Ralio szerkesztésében: nem
íikarták kompromittálni a kalli. állam új tanulmányi rendjét azzal,
'^ogy protestáns nevelésű kath. ember is részt vett kidolgozá
sában,
Terstyánszky volt tehát Ürményinek hitelesen kimutatható főinunkatársa. Mindenesetre voltak más munkatársai is, amint egyik
lelierjesztéséböl világosan kitűnik, de nem nevezi meg őket sem.
Kétségtelenül mindnyájan magyar emberek és pedagógusok voltak,
nierl dicséri «hazafias buzgalmukat*, tudományosságukat és tapasztallságukat, mellyel öl, mint akinek iskolaügj'ekben nincs elegendő
^^'^paszlalata, minden kitelhető módon segilelték. Hogy kik voltak,
*^"dig aem sikerült fclkulalni. Nagyon valószínű azonban Pauler
^zon feltevése, melyet Fináczy több oldalú megvilágítással tesz ellogadhatóvá.- hogy a munkatársak között szerepelt Makó Pál, volt
Jezsuita, a bécsi Theresianum híres tanára is, még pedig mint a
'*ntio latin szövegének megszerkesztöje.
Minthogy a Katio I. részét, a politikai és gazdasági részt
^ iiuényí készítette, a II. és III. rész, mely a tantervet, módszert és
** i'ííndtarlást foglalja magában, valószínűleg Terstyánszky műve,
-Makóé a szövegezés, joggal jellemzi-' Fináczy a szerzők szerepéi
^ Következő szavakkal: « . . . a Uatio Educationis készítésében három
irányú szellemi hatás találkozik. Az elsőt, az állami gondolatot,
*^^*I»viseli Ürményi, aki az új kormányzati elveknek adott kifejezést.
"Masodikat, a nyugateurópai pedagógiai elvek hatását közvetíti
^ Igémet műveltségű Terstyánszky. A harmadik munkatárs Makó
*'». a volt jezsuita, ki mint az iskola régi hagyományainak alapos
'^'íierője és e hagyományok becses elemeinek hivatott örököse, meg**(Uiatta a műnek a m a történeti folytonosságot, amelyre, ha vala^0^ a tanügj' fejlesztésében múlhatatlanul szükség vanw.
A liatio kidolgo2Úsában szerzett érdemeiért a pozsonymegyei Kecsét kapta
jutalmul a királynétól,
- I. ni. 249. 1.
•* I- m. II. 250. 1.

22

AZ KI-SŐ HATIO EDrCATIOMS

III.
A R a t i o s z ö v e g e é s f o r r á s a i . Kevesen tudják, hog>' a kinyoma
tott Ralionak az eredeti szövege németül készült. Az a latin szöveg, mely
első tanügyi kódexünk 496 lapját megtölti, szabad fordítás, annál
is t ö b b : az eredetinek mesteri transpositiója. De nem egyszerre
készült el abban a formájában, amelyben napvilágol látott, hiszen
miként láttuk, maga a Ratio tervezése is hosszabb időn át folyt s
két részletben került bemutatásra. A királyné az egész müvet jóvá
hagyó resolutiójában nemcsak /ÍÍ/ÍH, hanem német nyelven való kinyomatását is sürgeti. Ürményiis és a kancellár is említett felterjesz
téseikben csak latin nyelven való kinyomatását proponálják, eset
leges német nyelvű kiadásáról semmit sem említenek s nyomtatás
ban nem is jelent meg sohasem németül, noha a királynő azt is
kívánta. Érdekes volna tudnunk, vájjon a német kiadás elmaradá
sának csupán pénzügyi okai voltak, vagj* m á s okok is működtek
közre mellőzésénél.
A Ratio eredeti német fogalmazványai nincsenek meg. Nincs
meg a IL és IIL résznek az a német szövege sem, melyet a végle
ges jóváhagyás végett a királynőnek felterjesztettek, de megvan öt
kéziratmásolat, melyek közül négyet a Magyar Nemzeti Múzeum
ban őriznek az Ürményj-féle iratok között, egy pedig a magyar
udvari kancellária okmányai között található az Országos Levél
tárban.^
E kéziratmásolatok tanulmányozása több oknál fogva tanul
ságos. Mindenekelőtt megállapítható belőlük, hogy a Ratio terve
zete többszörös átdolgozáson ment át és valóban fáradságos, erős
szellemi munkának gyümölcse. Aki az első kéziratmásolatokat
összehasonlítja az utána következőkkel és végül a nyomtatott szö
veggel, s látja az egymást követő változtatásokat s bennük a mű
folytonos tökéletesedését: az kénytelen elismerni, hogy ez a kodiiikáló munka nagy gonddal és körültekintéssel készült.
Ugyancsak kitűnik e kézirati szövegekből is, hogy a Ralio
eredetileg négy részre volt tervezve és csak a fennmaradt latin szö
vegű kéziratban találjuk már a politikai és gazdasági részt egybe
foglalva, ug^' ahogy a nyomtatott Raliónak is az I. részét képezi.
Az is kiderül belőlük, hogy a nyomtatott Ratio szövege eg>'ikkel sem egyezik teljesen, az udvari kancellária iratai között található
s a királyné elé terjesztett példány másolatával sem s végül, hogy
1 Fináczy i. m. II. 244. s köv. 1.
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a fennmaradt latin nyelvű szöveg is még több helyült jelentékeny
változáson ment át, míg jelenlegi alakjában kinyomatták.
Semmi sem természetesebb, minthogy az, aki a Ratio fordí
tására vállalkozik, látni kívánja a latin szövegnek alapját képező
német eredeti szövegeket.
Átvizsgáltam tehát a Nemzeti Múzeum Ürményi-féle iratai
közül a Foi Germ. 1003; — 1004 és — 871 és FoI. LaL 2Í)83 jel/ésű
kéziratokai, valamint a magyar udvari kancelláriának az Orsz. Levél
tárban őrzött 387;5/ex 177ü. kézirat kötetét, melyben á Hatio I. és II.
''észének a királynétól jóváhagyott szövege található a hozzávaló
táblázatokkal, (az iskolák kimutatása, fizetési táblázatok, költség
vetés) Az elsőnek (1003) címlapja: Allgemeines Studiensysteni in
denen Königlischen Ungarischeii Erbliindern. I. II. III. A 163'
'^agy ivrétü lapra féloldalt irott szöveg lOíi. §-ból áll és pedig az I. r.
az 1—8()-ig, a II. r. 87~-108-ig és a III. r. 109—166. paragrafust,
foglal magában.
A kéziratmásolatok időrendjét, niinlhogy nincs dátum rajtuk,
f'ináczy abból állapította meg, hogy a német kéziratok mindegyi
kében az elődjén tett marginális vagy más javításokat már in c u r lenti, a szövegbe belevéve olvashatjuk. így azulán látható, hogyan
közelednek az egyes másolatok egymás után mind jobban a nyom
tatott Ratióhoz.
Időrendben az első a FoI. Germ. 1004. számú kézirat a kővet
kező címfelirattal «Allgemeines Studiensysteni in denen Königl>chen Ungarischen Erblándern». I. II. III. Theil. 240 rendes ívrélü
ínargós oldalon UMi. §-ban adja a Hatio I. politikai és gazdasági
részét, mely a nyomtatott szöveg 1—112. lapjának és 1—81. §§-nak
telel meg. Ezenkívül közli a tantervet is, de csak a latin iskolákra
vonatkozó részig bezárólag. (A kéziratban III. T h . : «Von Lehrfíegenstiinde-, Schul- und Studien-System».
A FoIio Germ. 1003. jelzésű kézirat, az előbbinek tisztázott pél*tanya, újabb marginális jegyzetekkel 153 oldalra terjed s beosztása :
I. Th. 1-86. §., II. Th. 87—108. §.. III. Th. 109-166. §.
A harmadik kézirat, Folio Germ. 871., ezt a címet viseli:
*ochul- und Studiensysteni für das Königreich Ungarn. Ennek a b e 
osztása a következő /. Th. (1—134. oldal, 1—85. §.) Vom poUtischen
^c/íí//- nud Sludien Weseihll. Th. (135—169 oldal. 86—105. §.) Vom
Oe(-onomísc/)e/uSc/ií//íi/u/ Shulicn Weseiu A 106—252. §-ig terjedő rész
hiányzik, de megvan a folytatása a 2 5 3 - ; ^ 6 . %,: Vom Schul und
^fudicn Polizey System 78. oldalon. Vagyis ebben a kéziratban is
benne van a nyomtatott Kalio 1—112. oldalának megfelelő rész.
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ezenkívül megvan benne a rendlaiiásra vonatkozó rész, mely a
líalio 357—470. lapjának (202—243. §.) felel nicg, tehát 2() oldal
híján a III. részt (az eredeti terv szerint IV. r.) tartalmazza.
A negyedik német kézirat, melyet az Orsz. Levéltárban a ma
gyar udvari kancellária iratai között 3883. ex 177ö. sz. a. őriznek,
lisztázott példánya a Ratio I. és II. részének (nyom. U. 1—112. I.)
abban az alakban, ahogy a királyné jóváhagyta egynéhány margi
nális betoldással. Első §ra: Kinleitung zum allgemeinen SludienSyslem in denen Kön. Hungarischen lírblándern. Összesen 108. §-ból
áll s 235 oldalra terjed.
A Fol. Lat. 2983 jelzésű latin nyelvű kéziratban megtaláljuk a
nyomtatott Ratio első 112 oldalán kívül — mely, amint láttuk, az
ismertetett német kéziratmásolatok mindegj'ikcben megvan— a 113—
3()0. lapig terjedő oldalak anyagát (82—198. §.), vagyis (i oldal
(lí)9—201. §.) kivételével a nyomtatott Ratio II. részéi, mely a tantervről
és a módszerről szól, E négy kéziratból tehát 32 oldal híján az egész
nyomlalolt Ratio 1 — 490 oldalra terjedő anyagát össze lehel állítani.
Legérdekesebb a latin kóziral. Ez nyiijt tanúbizonyságot arra,
hogy a Ratio készítői kiváló latin stilisztával szövetkeztek, aki a fent
említett Makó Víú lehetett. lennek a kéziratnak az eleje (1—10. lap)
tarlalmazza annak a fciterjeszlésnek latin szövegét (llumillimum
Pro Memória), melynek kíséretében Ürményi a Ratio politikai és
gazdasági részét a királynénak bemutatta. lU látjuk továbbá elő
ször, hogy egy javító és rendszerező kéz a polílikai és gazdasági
részeket egy közös cím alá foglalja, mint ahogy n nyomtatott Ratióban ez a kettő együtt képezi a mü első részét: Pars I. De polilico-oeconomica scholarum el studiorum ralione. Terjedelme 90
oldal, 108. §. Nyomban utána következik a Pars II. De systcmate
et argumcnlis studiorum. Újonnan kezdődő számozással: 1—108
oldalra és 109—16(>. §-ra terjed s a Ratio tantervi és módszeres
11. részének felel meg, a latin iskolákig bezárólag. Ugyanez tisztázva
m á r a «De Insliluto et Argumentis Stndiorum» címet viseli és a
latin iskolákon túl folytatólag a gimnáziumok és az akadémiák
tanulmányi rendjét is közli és pedig már a nyomlalolt Ratiónak
megfelelő szövegezésben. A tisztázott példány alapjául szolgáló latin
szöveg és a rajta véghezvitt változtatások adhatnak csak fogalmat
arról, micsoda gyökeres javításon ment keresztül a német szöveg
első latin fordítása. Kinek a müve ez az első latin szöveg, nem
állapítható meg, de kétségtelen, hogy aki először átültette a német
szöveget latinra, nem volt elsőrendű latin stiliszta. Ellenben kitű
nően kezelte a latin nyelvet az, aki az épen nem klasszikus: «Gene-
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lale (vagy Universale) Sludiorum et Scholarum systenia» címet
a kifogástalan lialio educationis totiusqixc rei literariae kilejezéssel
J^elyettesilette és ezen kezdve végig kijavította a nem elég szabatos
terminusokat, a feltűnőbb barbarisniusokat törölte, összevont, szó*^'nl gyökeresen átalakította az egész szöveget. A görög systema he
vült belekerül a szövegbe a Uatio, másutt az instilutum; a paedaStJgium helyét elfoglalja a szabatosabb schola grammatica, a gyniiiasium primarium helyett belekerül azarchigj'mnasium stb. Érdekes
glossákat találunk a margón a latin kézirat 6. lai>ján, ahol a követ^^y.ö szöveg olvasható: cPoslíiuam hac Nationalium Scholarum
conslabilitione sat provisum, ut Instilutioni rusticanae» etc. A szö^^'tígel szemben csillag alatt így fejezi ki bosszúságát és niegbolrán•^^zásál az átdolgozó conslabilitio szó használata m i a t t : asleleninlque
<*f>/ííí/e» s nyomban alatta ugyancsak a margón ezt olvassuk: ninslifiilto riisticana, quoni horridiim \* praemisissel iiweniittisyi.
Bántotta a német szöveg hatása alatt keletkezett furcsa oxynio*"^íi» amelyet a fordító elkerülhetett vohia, ha a «iuventutis» szót
yove veti, amely esetben a kifejezés teljesen érthető és szabatos:
i'^stUuiio iuventulis rusticanae, mert hiszen világos, hog>' ehelyütt
*^^'ni paraszti nevelésről, hanem a paraszt iljúság neveléséről van
szo. Ilyen javításokra sok helyütt akadhatunk s uiegállajntható,
logy erre az első fordítónak a német szöveghez való ragaszkodása
'»tlott nlkalmat. A javított szöveg azonban alig nevezhető már for**'tasnak, hanem miként említettük, az eredeti tartalom művészi
Paiafrazisa.
Megállapíthatjuk azt is, hogy ez a latin szöveg sokkal len^iletesebb, színesebb és kifejezőbb, mint német eredetijének szá>az, egyszerű stílusa. E latin kézirat arról is tanúskodik, bogy
'ivíiie még egy latin szövegnek kellett készülnie, mely a nyom'*tí>ti szöveg alapjául szolgált, amennyiben ez a szöveg is még több
^^'yütt ellér a nyomtatolt Uatiotól, így pl. a Bevezetés a kéziratban
íiasként hangzik: «I. §. Regnorum Felecitas cum recta luvenlutis
istitutione, Bonum commune cum próba Educatione tam arclo
"culo sociatum est, ut jani inde a principio ílorentissimae quaeque
pubiicae in id potissimum curas omnes intendendas esse puta**i^t, ut Liberi saluberrimis Praeceptionibus enutrirentur, uti.«. í'"^ Patriae cives ellormarentur». (Az országok boldogságát az
J^^'ííig helyes oktatásával, az általános jólétet az erkölcsös neveléssel oly
szoros kötelék fűzi össze, hogy a legvirágzóbb államok ép
mar kezdetben főkép arra irányozták minden gondoskodásu*íat, hogy
^ gyermekek a legüdvösebb tanításokban neveltessenek
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és a hazának hasznos polgáraivá képeztessenek.) Ezek az elsó német
szöveg bevezető sorai latin íorditáshan. Ha ezt a szövegel a nyom
tatolt Ratio bevezetésével összehasonlítjuk, látjuk, hogy az utolsó
kéz nemcsak simított a stíluson, hanem sok részi egészen szaba
don átdolgozott.
A kéziratokból kiderilhelö, mi maradi ki vagy módosult a
Ratióban az eredetileg tervezeit szövegek tartalmából. Minthogy az
első német szöveg igen terjengősen tárgyalja az anyagot — liOG. §-ából
a nyomtatott Halióhan 254. §. lelt — csupán néhány érdekesebb
dolgot emelünk ki. A főigazgatókról pl. azt olvassuk a kéziratok
ban, hogy erre a tisztre belső titkos tanácsosok, püspökök, főispá
nok nevezendök ki, akiknek az illető kerülelben birtokaik vannak,
míg a nyomtatóit Ratio általánosságban papokat, mágnásokat és
nemeseket említ. (()7. g.) A rendtartásra vonatkozó rész bevezetésé
ben az egyik kézirat a nyilvános és a magántanulás problémáját
fejtegeti s az elsőnek fogja pártját. A vizsgálatokat eredetileg négy
féléknek tervezték: rendes, lelszésszerinli, ünnepi és rendkívüli
vizsgálatok, — a nyomlaloll szabályzat szorosan csak ünnepi és
rendkívüli vizsgákat sorol fel, bár a 236. §-ban házi vizsgákat is
említ (lentamina privata, quae magisler aul praefeclus—proarbitrio
insliluere potesl). Legérdekesebb azonban, hogy a játékokra vonat
kozó utasításból az a rész, mely az oly sokszor hangoztatott «egyíormaság» kedveért a magyar ifjúság megszokott jáiékai, a «heves
mozdulatokkal járó» futás és ugrás ellen fordul, a hivatalos ki
adványból kimaradt, ami a szerkesztők nemzeti érzésének felülkerekedését jelenti.
Nincs szó a Ralióban a királyi akadémiáknál tervezeti mező
gazdasági tanszék felállításáról, mellyel kapcsolatban alkalmuk lett
volna a hallgatóknak a mezőgazdaság gyakorlati elsajátítására oly
módon, hogy a kincstári vagy a tanulmányi alaphoz tartozó birto
kokból földeket ka])tak volna erre a célra.
Külön tantárgynak volt szánva az illemtan i s : Stúdium
decenliae.* Ennek tanítása a megokolás szerint azért szükséges,
mert nincs annál fonákabb helyzet, mintha tudós emberek az
életben lelki műveltség híján nem tudnak illendően viselkedni.
Az iskolából kikerült ífjaktól a közvélemény csiszoltabb modort
vár s mivel az illem tanítását az iskolák elhanyagolták, célszerű
lesz a leendő tanárokat és igazgatókat ennek szabályaira meg
tanítani, hogy megtartásukra majdan rávezethessék tanítványaikat.
1 A M. N. Múzeum latin kéziratában
1. Finiiczy i- ni. II. '203- 1. *i-ik jegyzet.

Fol. Lat. 2983. A vonatkozó idézetet
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Annak a kérdésnek eldönlésc. vájjon a Ratio
tartalmában
teljesen önálló, eredeti mű, a pedagógia töiicnetének ismerőire
nézve nem nehéz dolog. Figyelmes elolvasása könnyen meggyőz
^*ról, hogy azok az elvek és gondolatok, melyekkel benne találkozunk,
3 pedagógiai elmélet és gyakorlat akkor ismert különléle forrásaiból
fannak merítve. Nem is képzelhető, hogy Francke, Rousseau, Basedow
"irtása a Ratio készítőire ki ne terjedt volna, ha nem is közvet
lenül, de más. szintén ezeknek, különösen a philanlhropinusoknak
befolyása alatt keletkezett iskolai rendszerek útján. A reáliáknak
erős képviselete e m ü tantervében — mint a terniészeltudoniányok.
^ szemléltető tanítás, rajz. kettős könyvvitel — felvétele kétségtele
nül az utól>biaknak tanterveire vezethető vissza, valamint a latin
nyelvtanítás céljának szerényebb igényű kitűzése is, mely a .lézusl^arsaság iskoláiban sokkal magasabb fokon állolt. A sokféle tan
tárgy, mely a Ratio tantervében szerepel, szintén Basedownak hasz
nos tárgyakkal túltömötl rendszerére emlékeztet. Franckét az
arvaházak szervezésénél, Uousseau-t a testi nevelés szabályozásánál
Juttatja eszünkbe a Ratio.
A naturalisták és a rationalisnius keresztényellenes szelleme
'* kath. állam iskolaszervezetében természetesen nem nyerhetett
bebocsáttatást; hatása az utilitarius irányzat felkarolásában nyil
vánul.
A Jézus-Társaság Ratio studiorum-jából szintén merítettek a
'szerzők. A versenyek (aemulatio), az ünnepélyes vizsgák (lesti'nonia solennia), a nyilvános szavalatok (declamaliones)a tanulók
nak előmenetelük szerint való elültelcse (locatio), az iskolában a
"ecuriok intézménye mind a jezsuita-iskoh'ik hagyománya.
Feltalálhatók a Ratióban azoknak a tervezeteknek a nyoma
^s» nielyeket a bécsi tanulmányi bizottságban tárgj'altak az 1775—177(>
^v lolyamán. Ürményi jelen volt ezen tárgyalásokon s ig\' közvetlen
bírásból ismerkedhetett meg. miként emiitettük. Martini és Marx
*^iracián tervezeteivel. Kollár csonka terve, mely csak a grammatika
eiso és részben második osztályára terjedt ki, a mi szempontunkból
nem jöhet tekintetbe. Kollár a fősúlyt a klasszikus nyelvekre
^etette. Martini tervében a latin nyelv szerepe elveszti addigi első
rangú
szerepéi, tervének gerince a történelem, melyhez fontosságra
nézve közvetlenül csatlakozik intenzív mértékben a tcrmészettudon^anyok sok ága, köztük a mechanika, hydraulika, építészet,^ melyeKel mérsékeltebb arányokban a Ratióban is megtalálhatunk.
^ Kari Wotke: Das Oesti-rr. Gymn. im Zeitalter Maria Teresias. 232. 1.
íwonuin. tíerm. Paedogogica XXX.)
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A gimnáziumi tanfolyamnak hat osztályról öt osztályra való
leszállítása — n<^gy grammatikai év helyett háromra — a hécsi
tanlcrvkészitök mindegyikének programmjában benne van. Nálunk
ugyanezt Hajtay Antal piarista már 1752. ajánlotta egy elaboratumában. A Uatio is három grammatikai osztályt különböztet
meg a jezsuitaiskolák négy alsóosztálya helyett (parva, principia,
gramnialiea, syntaxis).
Marx Grácián gimnáziumi tanterve a reáliákat tekintve mögötte
áll a Ratiónak s így nem is szolgálhatott mintául. Rendtartási
intézkedéseinek azonban annál több nyomát találjuk benne.
így pl. az éleikor meghatározása, melyben a tanuló a gramniatica első osztályába léphet, felvételi vizsgálat az elemi iskola
elvégzése után, a felvételi vizsgálat követelményeinek megállapítása,
az ünnepélyes vizsgálatok előkészítésének módja nemcsak hasonló
elveken épültek fel a Ratióban mint Marxnál látjuk, hanem'a reájuk
vonatkozó utasítás is sok hasonlóságot tüntet fel. Ilyen az a rendelkezés,
hogy a vizsgálatok megkezdése elölt minden tanár az elvégzett anyag
ról pontos jegyzéket készít, összeállítja a tanulók érdemsorozatát és
bemutalja az igazgatónak.* Továbbá a vizsgálatok ünnepélyes lefo
lyásának megszabása, vendégek n)eghivása, hálaadó isteni tisztelet,
az érdemsorozat felolvasása, a tanulók üdvözlő beszédei az ünne
pélyen. Mindezeket megtaláljuk a Ratióban is (237. í?.), <ie jóval
részletesebb kidolgozásban, mint Marxnál. A grammatikai osztályok
tanárai együtt haladnak osztályaikkal fölfelé, a gimnázium tanárai
ellenben állandóak Marx utasításai szerint. így volt ez a Ratióban is.
Krdekes, hogy a gimnáziumban rendkívüli, az akadémiákon
rendes tárgyként szerepel az újságolvasás is : collegium novonim publiconwu (R. 155. §.) Honnan került ez a tárgy a Ratio tantervébe?
Az újságoknak a tanítás céljaira való felhasználását először Francke
Hermann Ágostnál találjuk meg.- Tantervében helenkint két órában
szerepel a latin nyelvű újságok olvasása, melynek nemcsak az a
célja, hogj' a tanulók az új találmányok latin nevét megtanulják,
hanem hogy egyúttal a földrajzi, történelmet és genealógiát ismételjék.
A földrajzi órán a német újságokat tárgyalják. Magyarországon
Rezik János ajánlja az újságolvasást a poesis osztálj'ábaiT, mert
a földrajzi térképek bővebb megismerésére ad alkalmat./í^-Előfor
dul Pergen gróf említeti javaslatában hasonló célzattal mint
Franckenél.
Amit eddig a Ratio forrásairól elmondottunk, eléggé igazolja,
1 Kari Wotkc i. m. 288 sk. 1.
2 Finóczy i. m. II. lili.
3 U. o. 45. 1. 2. jegyz.
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hogy szerzői nem kötötték magukat egy rendszer szabványaihoz
^6m, hanem mindeg>'ikbül kiválasztották azt, amit egy célszerű és
hasznos lanuhnányi rend megalkotására alkalmasnak találtak.
Szóvíil a Uatio oigazi eklektikus munka».' Ez a körülmény azonban
^^it sem von le valódi értékéből, hiszen érthető, hogy egy tanulluanyi rendszer sem épülhet egyetlen ember gondolatvilágán és
^^pasztalatán. De ha tartalmában nem is eredeti munka a Uatio,
**endszerének felépítése és megfogalmazása a szerzők önálló szel
lemi produkUima. Maga az a tény, hogy a közoktatás egyes tago^-íilait. a legalsótól a legfelsőbbig, összefüggő, egységes rendszerbe
foglalták — példátlan vállalkozás volt. «Nemcsak hazai szempontból,
hanem általános pedagógiai tekintetből is nevezetes és tanulságos
^^- a tudomásunk szerint első kísérlet, mely hazafias érzékkel és
'^í*gylelküen végig gondolt terv szerint egy nagy országnak közokh*tását, a nemzeti nevelést egységesen megszervezni törekedett»,
'i»ondja Kármán Mór fent idézett tanulmányában. Szerinte Comenuis Didactica Magna-jánál és a XIX. század elején alapított napó
leoni Universilé-nél is érdemesebb alkotásnak keli tekintenünk a
í^atiói.
IV.
K ö z o k t a t á s u n k iiiaí s z e r v e z e t e é s a R a t i o . Százharminchat
tísztendő választ el bennünket közoktatásunk első országos szervezésé
ből* de ha megvizsgáljuk mai iskoláinknak, különösen a középiskolák
ban kormányzatát, administracióját és rendtartását, nemcsak rokon^'onásokat találunk bennük, hanem lényegükben is felismerjük a
''atiónak korunkig kiterjedő eleven hatását. Középiskoláink nemcsak
*-'"ilékképen őrzik szervezeti hagyományait, hanem a valóságban is.
-"^^ elemi iskolák részletes tervei és utasításai csak 1778 május
havában készüllek el a tanfelügyelők Budán megtartott közös érte*^<^zletén. E m u n k á l a t az ú. n. Projectum Budense.- Hatása mai
^^poktalásunk berendezésében nem oly kézzelfogható, mint a Ratióé
*^ *^ózépiskolákra.
Míg az elemi és a felső oktatás keretei idők folyamán kitá^"^ihak és eltolódtak, kormányzati rendszerük átalakult, addig a
^középiskolák vezetésüknek és igazgatásuknak módjában sok tekintel®^ a Uatio középiskoláihoz hasonlítanak ma is. Az 1777-iki iskolai
'Zervezetben az elemi, középiskolai (három grammatikai és két
Smin. osztály) akadémiai és egyetemi tagozatok egymással kapcso• Fin tczy i. m. II. 235.

2 U. o. 277.

30

AZ KI.S(> KATIO EDrCA'IIONIS

latos és összefüggő egészet alkottak. Az ltSÜ(i-iki Ratio' csupán
annyit változtatolt rajta, hogy a középiskolában visszaállította a
hat évfolyamot — négy grammatikai és két gimn. osztály — s a
jogi akadémiák tanfolyamát három évben állapilolta meg. Mai
közoktatási rendszerünk tudvalevőleg három egymás fölé lielyezett
három tagozatot mutat — elemi, közép és felső oktatás — amelyek
úgy keletkeztek, hogy az akadémiák két évi bölcsészeti tanfolyama
a gimnáziumokhoz csatoilalotl — s így jött létre a nyolc osztályú
gimnázium — a jogi tanfolyam pedig teljesen kivált régi szerveze
téből s négy évfolyamú főiskolává lelt egyetemi jelleg nélkül.
Kétségtelen, hogy mai közoktatásunk szervezete, noha csak
három fötagozalra oszlik, távolról sem mutat oly egységesen átgondolt
képel, mint a Ualio korában. Nem tekintve, hogy az iskolák kor
mányzatában beállolt változás, nevezetesen az elemi, a középfokú és
a főiskolai tagozatok kormányzása teljesen különvált egj'máslól, meg
szűnt egyúttal az a belső kapocs is, mely a Ualio szervezetében a
tanulmányoknak pontosan meghatározott rendjében s az egyes tagoza
toknak kölcsönös és tudatos egymásra való hatásában látható. Minden
tagozat a következő magasabb fok számára is dolgozott s a már meg
vetett alapon épített tovább. Tudjuk, hogy ma ez a szoros össszefüggés
nincs meg. Innen a panasz, hogy az elemi iskola nem készíti jól elő
a tanulókat a középiskolára s a középiskola az egyetemre.
Minden tekintetben legrendszeresebb és legteljesebb a Halióban
a középiskolai tagozat kidolgozása s egyebeken kívül épen ennek a
körülménynek tudható be. hogy a reájuk vonatkozó kormányzati és
rendtartási intézkedések liatotlak leginkább középiskoláink mai
rendjének kifejlődésére. Ellenben az elemi és a főiskolai rendtartás
nak és tanulmányi rendnek kidolgozása csak vázlatos; a Ratio
megfelelő helyein minduntalan azt olvassuk, hogy a bővebb és
részletesebb utasítások ezután fognak megjelenni,- nyilván a mű
II. és ill. (pót)kötelében, melyet a K. szerzői a befejezésben ígér
nek. Ezek a folytatólagos kötetek azonban sohasejn jelentek meg,
noha a II. kötet részére való anyagot az egyetemi tanács feldol
gozta s a helytartótanács 1780. aug. 14-én az udvari kancelláriának
a legfelsőbb jóváhagyás kieszközlése végett felküldölle.
A Ualio hagyatékából középiskoláink mai szervezete, számos
intézkedése maradt fönn. Ilyen a tankerületekre való beosztás,* a
1 Ratio Educationis publicnc totiusqiie reí Uttcrariae per Regmim Hungáriáé
ct pi'ovincias eidem ndncxas. Hudae 1801).
2 Fináczy i. m. II. 353. 1. 1. jegyz.
3 A R.-ban jelült városok kettő (Ungvár és Pécs) kivételével ma is fölgaz*
gatúságí székhelyek.

AZ KLSŐ It.VriO KDICATIONIS

31

főigazgatói és igazgatói állások szervezése. A főigazgatók és igazgatók
királyi kinevezése, a tanári állásoknak pályázat útján való betöltése.
A középiskolák adminisztrációjához tartozó hivatalos felterjesztések,
tanári minősitvényi láblázatok, rovatos kimutatások és jelentések
a Hatióban tűnnek fel először.
Ugyancsak itt találkozunk a tanári próbaévvel és a tanárok
véglegesítésével. Megtaláljuk benne a helyi előléptetés gondolatát,
lényegében ugyanolyan niegokolás kíséretében, mely ma is a legfőbb
ai*gunientumként szerepel. (20Í). §.) A tanári érdemek és a tudomány
terén való eredményes működés megjutalmazására is kiterjeszkedik
a Uatio jutalmak és soronkivüli előléptetések kilátásba helyezésével.
^ -12. §. a kiszolgált katonai altiszteknek iskolaszolgákként való
alkalmazásáról intézkedik. A tanulmányi ügyek közíd megemlítjük
a tankönyvek approbatióját, amely az egyetemi tanács hatáskörébe
tartozott. A tanári értekezleteket is a R. honosította meg; tárgyuk
IS nagyjál)an ugyanaz volt, mint a mai ellenőrző és osztályozó
konferenciáké s jegj'zökönyveket vezettek róluk. A U. rendelte el a
félévi vizsgálatokat és érdemsorozatok kínyomatását. Megtaláljuk
henne az első módszeres utasításokat mind az élőszóbeli tanításra,
**^ind az írásbeli gyakorlatokra és javításuk módjára nézve. A tanu
lok erkölcs-fegyelmi viselkedésére vonatkozó intézkedéseiből is sokat
átvett később rendtartásunk is. de különösen az egyes iskolák házi
fegyelmi szabályaiban számos reminiscenciák akadnak, melyeknek
*^gycs pontjai még stilizálásukban a Uatio megfelelő helyeire emlékez
teinek, pl. «Botok és fegyverek viselése tilos. Tilos éjszaka a megenge<lett időn lúl k imaradni, kocsmákat látogatni. Tilos a halóságoktól
'*ítíg nem engedeti helyeken fürödni és korcsolyázni)) stb. A tanulók"^ak szállásaikon való meglátogatását és ellenőrzését a közel[^Hdtban egy miniszteri rendelet újból elrendelte, amiről a Ratio
*•'* már részletesen intézkedik, sőt többet kíván a mostani ren<leletuél.
A kilencvenes években érthető örömmel üdvözöltük az iíjú^'*gi játékterek létesítését, mint a testi nevelés modern vívmányát,
^gyanezt a Ratio m á r akkor kötelezően elrendelte s az ifjúsági
Játékokat oly szellemben szabályozta, hogv' nemcsak a maga korát
*^»ozte meg vele, h a n e m a «gyermek századában» sem találhatunk
benne kivetni valót.
Temérdek szó esik ma az iskola és a szülői ház viszonyáról.
fc-nnek szabályozását, helyesebben mondva a kettő közötti jó viszony
*poIasát is a modern pedagógia követelményeinek szokás fellünelni. Pedig nem kell egyebet tennünk, mint hogy a Ratiónak azon
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inlézkedéseit figyelmünkre méltassuk, melyek a szülök megnyugta
tását tűzik ki céljukul (250—254. §.) gyermekeik lesÜ, szellemi és
erkölcsi állapotát illetőleg s legott meggyőződhetünk róla, hogy a
Ratio szerzői teljesen átérezték az iskola és a szülői ház egyetértő
közreműködésének szükségét. Es az elfogulatlan olvasó habozás
nélkül megállapíthatja, hogy a Hatio intézkedései több biztositékot
nyújthatlak a szülőknek az iskolának gyermekeikre kiterjedő gond
viseléséről, mint amennyit a mai iskola nyújthat. El lehet mondani,
hogy nem ismerünk a modern iskolai rendtartások közölt olyat,
mely ezt a kérdési annyi részletességgel tárgyalná, mini a Hatio.
Már magának a témának ez a beállítása «A szülök
meíinijtu/laiása
és hizlosiiásai> oly modern, hogy szinte csodálkoznunk kell azon,
mikép lehetséges, hogy a mai rendtartásokban ez a kérdés nem
szerepel.
Valóban arra méltán büszkék lehetünk, hogy magyar elmék az
utóbb említett intézkedésekkel megelőzték korukat. A Ralio moh
lepte l'alain oly hajtásokat láthatunk, melyek a legújabb kor űdeségévcl integetnek a mullból felénk.
A Uatio tantervi részét az idő csakhamar meghaladta. A gya
korlatban kitűnt, hogy a sokféle tantárgy összehalmozása az amúgy
is rövidebbre szabott grammatikai és gimnáziumi kurzusban túl
terhelést okoz s ezért az 1800. Hatio nemcsak a tárgyak számát
csökkenti, de az egy napra eső tanitás idejét öt óráról négyre szál
lítja le, sől a nagy szünidőt is meghosszabbítja (^szept. 8—nov. l-ig)
s a heti csütörtöki egész szünethez még egy félnapi pihenőt csatol.
(Kedd délután.)
^
A fentiekben óhajtottunk tájékoztatót nyújtani a Hatio magj^ar
kiadásához. Végezetül beszámolunk azon elvekről, melyek a fordí
tásnál irányadóul szolgáltak. Egy szabálykönyvvel szemben, aminő
a Ratio is, némileg más helyzetben van a fordító, mint egy más
fajta irodalmi művel. A fordítás teljes hűsége, tehát a szöveghez
való ragaszkodás nézetünk szerint a Ratio fordításánál indokoltabb,
mint bárhol másutt. Különösen áll ez azon helyekről, melyek imperativ rendelkezéseket tartalmaznak, utasításokat adnak s ezekből
van a dolog természete szerint legtöbb az ilyen műben. Szabadabb
fordítást engedtek meg azok a részek, amelyek elmélkedő és magya
rázó jellegűek. Ilyen helyek elég bőven találhatók a R.-ban s olva
sását élvezetesebbé teszik. De akár szorosan a szöveghez kellett
ragaszkodnom, akár el lehetett térnem a szöveg szoros követésétől,
mindig arra iparkodtam, hogy a nyelv szelleme ellen ne vétsek.
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Azért a hosszú lalin periódusokat feltagoltam s több főmondatra
oszlottam, ami természetesen az interpunctio megváltoztatását is
magával vonta — hiszen 29 soros mondat is előfordul. Minthogy
^szerzők sok műszóval dolgoztak, melyek szó szerint le nem t'ordílhatók, arra iparkodtam, hogy mai terminusokkal helyettesítsem
**ket. A nyelvünkben meghonosodott latin szókat, aminők coUeginm,
^^'iunarium, hjcenm (püspöki) convidns stb. többnyire nem fordioitam, noha pl. ilyen kapcsolat semimirhim snccvesceniuim maíiistrornm nagyon csábított a «tanárképzőintézet» felhasználására.
^ el kellett ejtenem azt a fordítást, egyrészt mert a két fogalom
*-'"! fedi teljesen egymást, másrészt mert ugyanez intézmény a
^'funarium ropetentium elnevezéssel is szerepel.
A fogalmak elnevezésében egyébként nem találunk mindig
"ovetkezetességet. A tanár és tanító fogalmára a doctor, magister,
praeceptor, moderátor és paedagogus szavakkal találkozunk, sokszor
^*Kinlet nélkül az iskolafajra. A kis gimnázium (schola grammatica)
t>í^zgatója rendesen praefectus, a főgimnáziumé director. De az
^*^^> iskolák igazgatója is praefectus, a normális vagyis elemi
' '^Hoképzők igazgatója szintén director, a városi elemi iskola
í^^'^^gatója meg rector. Az akadémiák igazgatóikat praeseseknek is
^'^G2i a U.; tanáraik, valamint az egyetemi tanárok is rendesen
clorok. A tanker. kir. főigazgató elnevezése azonban a legváltozasabl): leyius dircclor, re<jius director provinciális, siiperior scholarnm
^('vlor regins, regius disíridns director superior, siiprenms stiidiornm
tfcclor prouincialis regius. A fordításban el akartam kerülni ezt a
^*^^^*^^'!íetlenséget; m u n k a közben azonban meggyőződtem róla,
^^y célszerűbb ebben is az eredetit követni, mert ezek a követ_^'Zc'llenségek ügyszólván hozzátartoznak a műnek genesischez.
^íyenkinl azonban el kellett térnem a latin szövegek terminolof^ *'.iatól. így pl. a Uatio háromféle népiskolát különböztet m e g :
«s( holae vernaculae aJ in pagis />/ in oppidis c/ in urbibus» a megelelo német szövegben: Dorf, Marktfleck és Landstat szerepel.
^^agyarban az o p p i d u m n a k megfelelő mezőváros és az urbsnak
/ ^^Stelelö általános fogalom, a város, a felosztásnál nem adnak
^ikus kategóriákat s azért az oppidumot kisebb városnak, az
^nbs-t nagyobb városnak kellett fordítanom.
Fordításomnak alapja természetesen mindenütt kivétel nélkül
'* í^tin szöveg volt és csak a fordítás teljes elkészítése után vetet*^ egybe az eredeti német szövegekkel, hogy ellenőrizzem tárgyi
' íítMnpontból. Más okulásra igen kevés alkalmat nyújtott a német
szöveg, mert amint fentebb kifejlettem, a Ratio latin szövege nem
A^- 1T77-Íki Ralio Kdiicfttionis.
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puszta lordítása annak, hanem inkább átdolgozás. A német szöveg
különben is telítve van latin lenninologiával s épen ebben válha
tott legkevésbbé segítségemre. Maga a latin szöveg egyébként vilá
gosan van stilizálva, megértése nem okoz nagyobb nehézséget.
Utánozza a klasszikus formákat, de concessiókat tesz a vulgáris
latinságnak is, semasiologiája pedig lényegesen eliU a római kor
beli nyelvhasználallól. K tekintetben merült tel a legtöbb nehézség.
mert a Bartal Antal-féle közép- és újkori latinságunk szótára a
Ratio anyagát nem dolgozta fel. E hiány pótlására mindenesetre
törekednünlí. kell.
Más segéd forrásokra nem támaszkodhattam. Het'ses irányítást
találtam azonban fordító munkámban Fináczy E r n ő dr., egyetemi
tanár úr sokszor idézeti müvének azon lapjain, melyekben a Hatióból vett idézeteket magyar fordításban közli.* Ugyancsak j ó hasznát
vettem értékes megjegyzéseinek, melyeket kérésemre e Bevezetés
átnézése után velem közölni szíves volt. E támogatásáért ezen a
helyen is hálás köszönetet mondok. Köszönettel tartozom a M. N.
Múzeum és az Orsz. Levéltár tisztikarának is, liogy a szükséges
kéziratok használatát a sz,ünidöl>en is lehetővé lette számomra.
Most pedig vegye át a szót a magyar nyelvű Halio Educaticmis
s találjon olyan szives fogadtatásra az olvasónál tanügyi multunk
ezen nevezetes documentuma, amily szívesen foglalkozott fordí
tója vele.
Budapest, az 1013. év október havában.
Friml AUidár dr.
1 1. m. II. 182. ]8(i. 189. 193—1%. 197.198. 199.204.209. 214. 215. 220, 222. 224.
225. 361. 368. lapjain.
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BEVEZETKS.
I. S.
'í<7>('/€i- /íí'///<>.s- rnuli'zésviu'L- szühsé<fe cs <i róla való (fondoskoiiás
jotjának fennlariása a király részibe Matfíjarorszóffon.
intó ' ^ í **J"^'»K helyes neveléséi és az cfjész közoklalásügynek
n-ik'^^^*^-'^'^"^^*" ^'''^ölcsü népek mindenkoron oly na^y fonlosságú^^>' tekintenék, hosy henne látták országaik leglöbi) sarokkövét.
ijQ,'!^ altalános jólét alai)ját. És méltán. Mert ha az állam egész
a tv^T^^'^ ^^ *'***''"* ^^*^"''' leltéllen tiszteletéből, a Jiil szenlségéhöl.
mini
'T^*^^"^ ^"^'^^ hűségből, a haza és a i>olgártársak szeretetéből,
^^^_ meg annyi kútlbrrásból fakad: bizonyára könnyen érthető,
:ivek "'*^'"^ '^^"'^^^sággal kell azon mnnkálkodnimk, hogy ezen eré<hdö K"^^^';*^'* ^ zsenge gyermeki lelkekbe idejekorán beoltsuk, seronikban fejlesszük és végre teljesen megérleljük és tökéletes^»-?>re ve^'ereljük.
*hhen' ' " f ' ? ^ ' ' * őseink, miként minden más dologl)an. akként
'egfelsTl ' "^ *^*őrelátással úgy intézkedtek, hogy a nevelésről való
íörvén'' ^ ^'''"**^'**'°**'"'^ '"^ ^ "^"'^'^ tndománvok igazgatását hazai
í»ílatt-r"
^-endelkezéseiböl a fenntartott királyi felségjogok közé
poIitiLi' T'^""* ^ "''^^^' ''''^^^*^*"*»'^ végrehajtását pedig az ország
-yy. ifjüs',
* " ' ^ ' ' ' " • ^ ''*^*^»^- T^^'tték ezt mindenesetre azért, hogy
^élra i "'^ ^'^^elese és a tudományok művelése arra az egvellen
Hieyra J \ " ' ' " " ' '^^^'^''^^^"ge lelküket lassankint az erény szeretete
.>aaja s a természet jóvoltából beléjük oltott tehetségeik töké-
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lelesedjenek; értelmi erejük lépésről-lépésre élesedjék; akaratuk az
erkölcsi törvényekhez alkalmazkodjék-; hogy azokhan a ludományokhan nyerjenek oktatást, amelyek késöl)l> niindegyikitknek
javára és hasznára lehetnek; végre, hogy a tanulmányoknak és a
nevelésnek hizonyos egyöntetű loniiája az egész királysághan
hiztosíttassék és a jelen szervezet áldásai mindenkire egyaránt ki
terjesztessenek,
II. §.
Azon szemponlok, melfiek az ifji'isá(j nevelésében és oktatásában
Matjijarorszátjon és kapcsolt lartománifaityan fujifclcmlye veendők.
Hogy azonhan a nevelés és lanulmányüg>' jelenlegi szervezete
ezen céloknak mentől l)iztosaÍ)!) és kövelkezetesehh eléréséhez alkal
mazkodjék, főleg három szempontot kell megfontolnunk. !*> pedig:
1. Kiknek a javára szól általáliau ez az itt tervezett in
tézmény.
2. Mely tudományokhan és művészetekben képeztessék az
iljúság mind az alsóbb, mind a felső!)!) fokú lanintézetekben.
3. Mi módon biztosítható szilárdan és állandóan az előadandó
tárgyak helyes rendje.
ÍII. §.
Kik azok, akiknek

érdekében ez az egész intézmémj

felállitlatik.

Mindenekelőtt nyilvánvaló, hogy a nevelés ezen feladata a
polgárok és a lakosok minden osztályára kiierjed, akiket viszont
három szempont!)ól lehel vizsgálat tárgj'ává tenni l. i. 1. nemzeti,
2. vallási, 3. társadalmi viszonyaik megoszlása szerint.
Hogy tehát az emberek egyetlen társadalmi osztálya se marad
jon ezen üdvös intézmény áldásai nélkül, szükséges a következő
három szempontnak megfontolása még pedig:
L Nemzeti kiüönl)ség. Mindenki, aki Magyarország közviszonyai!)an otthonos, kétségtelenül tudja, hogy ebben a királyság
han és kapcsolt tartományail)an, más kisebb nemzeteken kivül,
egés7l)en véve különösen hét, még pedig népességre igen jelentékeny
nemzet' vehető szám!)a, melyek főképen nyelvükben különböznek
egymástól, és pedig:
aj a tulajdonképeni magyarok,
/)/ németek,
cj tótok.
1 Azt a különbséget, melyet ma teszünk nemzet és nemzetiség között, a
Ratío nem ismeri.
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<// horvátok,
eJ rulhenek,
fi illyrek.'
<l^ oláhok.Ezek mindnyájan
"eszélnek.

sajátos, eg>'ináslól sokban

elütő nyelven

_ - . Vallási kiilönhség szerint, mely vag>' a hivők vallási intéz
ményeiben, vagy a vallolt hilelvekben, vagy a szertartások végzésé
iben nyilvánul, vannak
0/ római kalholikusok,
N ágostai ]
c' helvét
felekezetűek,
*'/ görög szertartású katholiknsok,
sült h^ *"'*^* "gyanezeu szertartású, de az előbbiekkel nem egj^eAz egyes felekezeteknek népessége sok ezerre rug. Ez a körülú ^"^b^""'"*' gondosabb figyelmet és körültekintést igényel az iskolá
é i Közigazgatás intézésében, minél nagyobb mértékben térnek el
^>^ mástól hitelvek és szertartások dolgában.
'i. A poUjúvoknak efjíjmáa közöli való különhséye.
Ezek közölt vannak :
<tj parasztok és földniivesek.
/>' mezővárosi lakósok.
<^J vidéki városok lakói.
<// szabad királyi és bányavárosoknak különféle foglalkozást,
mesterséget és sokféle kereskedési űző lakosai.
<'' különböző állami és kincstári tisztviselők,
f' katonatisztek.
.7| különféle hivatali leendőkkel elfoglalt nemes emberek.
' végre az egész papság a maga szerzetesrendjeivel,
hofí .
"^;"^^^^*^ ^^ osztályok eme sokféleségéből bőven kiviláglik,
lozik ^^ l"*"^*^'*" tantárgyak előadásának módja is sokféleképen válépílé.^^
^^^ ^ sokféleséget magát az iskolai intézmények fel
födni k^" ^*^^^"^^^" ^^^"^ ^*^'* ^ell tartanunk. Ennélfogva gondos
ig
' .^*^Sy (amennyire lehetséges) minden egyes nemzet el ^
Jí»nak" k-T """^^^^ '^*"'^' iskolákkal, melyeknek élén oly tanítók áll- '
» akik nemcsak az anyanyelvben tökéletesen jártasak, hanem az
• egjik nemet nyelvű kézirata e helvcn rácokat emlit.

2 Valachi.

;^

ItEVEZETKS

országban gyakrabban használt nyelvekben is olyan gyakorlottság
gal rendelkeznek, hogy ezeket szükség esetén tanítliassák,
2. hogy ezen iskolai szervezet az összes, bár különböző vallást
követő polgárokhoz egyaránt alkalmazkodjék s a közművelődés
valamint a haza javára felekezeti különbség nélkül egységes célt
szolgáljon,
3. hogy ezen királyi intézmény áldásai az összes polgárok
minden osztályára, úgymint a földmívesekre, kis- és nagyvárosok
lakóira, vármegyei vagy katonai elöljárókra stb. eg>^formún ki
terjedjenek.
IV. §.
Azon mesterségek és tiidománifok,

melyekre az ifjúságot oktatni

ketl.

Nyilvánvaló, hogy a mesterségek és tudományok megválasz
tásában a kevéssel imént említett lakosok osztályaihoz kell
alkalmazkodni és gondosan meg kell vizsgálni, mely tanulmá
nyok felelnek meg kinek-kinek jövendő társadalmi helyzetében és
micsoda hasznot fognak hajtani a inindennapi gyakorlati éleiben.
Ebből eléggé ki fog tűnni, hogy a zsenge korú gyermek számára
semmiféle más feladatot ki ne tűzzünk, mini amely később javára
fog szolgálhatni. Ennélfogva :
I. Kezdjük a nép íiain és oktatásukban a r r a figyeljünk, hogy
azokat a készségeket alakítsuk ki bennük, amelyek elsősorban az
alázatos és igaz keresztény kötelességeinek teljesilésére vonatkoz
nak ; továbbá azokat, melyek az ilyen növendékek különböző élet
pályájának feladatát teszik, amennyiben felnőtt korukban vagy
földmívelők, vagy mestereml)erek, vag}' családfők, vagy végre az
emberi társadalom bármely más lagjaivá lesznek : egyszóval, hogy
azok, akiknek a természet nagyobb szellemi tehetséget juttatott, a
felsőbb tanulmányaikra az alkalmas alapot a nép^ vagyis nemzeti
iskolákban vessék meg.
Ezeknek helyes megfontolása jelentékenyen meg fogja könnyí
teni a tárgj'alandó tudományok megválasztását; s egyúttal érthetővé
teszi, hogy maguk a népiskolák különbözőképen oszlályozandók;
nevezetesen olyanokra, melyek:
aj falvakban,
/>/ kisebb városokban,
c/ nagyobb városokban
állíttatnak fel. Ezek mindegyike részére megfelelő sajátos szerveze
tek és alkalmas szabályzatok állapítandók meg, hogy ezek segítsé
gével a falvak és városok serdülő nemzedéke a megfelelő nevelés-
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»^en részesülhessen, a felsőbb tanulmányokra törekvők pedig a
szükséges segítőeszközüket megszerezhessék.
n . A néi)iskolák felállítása után gondoskodni kell azokról az
UakróU akik ezek elvégzése után tovább folytatják tanulmányaikat
<ís a latin iskolúl)an eltöltött néhány év múlva abbanhagyván a
t"doniányokat. más intézményekhez lépnek át. Nevezetesen :
i- valamely iparág gyakorlására vagy kereskedelmi pályára,
2. mezei gazdálkodásra vagy kincstári és más, magánosoknál
valialt szolgálatba,
3. községi vagy városi kisebb hivatalokba,
4. katonai pályára,
i>. bányászatra és pénzverő hivatalba,
*>• saját otthonuk és vagyonuk gondozására,
".„népiskolai tanítóságra,
^»' végre komolyabb tudományok tanulására.
Merlegeive ezen foglalkozási ágakat és életviszonyokat, nem
'og semmi nehézséget o k o z n i :
^^
1- A hallgatóság ezen osztályának megfelelő és a jövőben
*»sznara leendő tanulmányoknak megállapítása,
is
I '^'*****>1 niagából könnyű lesz meghatározni az időtartamot
. melyet e tanulmányok elvégzésére kitűznünk kell.
^^ ^ 3. Minthogy ebbe az osztályba tartozó iljúság száma igen nagy
^. az egész ország területén széles rétegekben elszórva lakik, elég
e J ' ^^"^'^'^^ '^*^Sy ^'^- oktatására szánt iskolák számának az ország
f^yes kerületeiben igen jelentékenynek kell lennie.
A latm iskoláknak ezen első faja ezentúl grammatikai iskola,
p Grammaticae) néven fog szerepelni,
ifitk
^ fí»'í»niniatikai iskola tanfolyamának elvégzése után az
l ^ á b " ^ ' " ^r'^^^^^y számmal fellépnek a magasabb m ü v e l t s é ^ s k o szerini^.'"^"^^" *^^' befejezték, a mindennapi tapasztalat tanúsága
i n e r t \ ^^^^^. ^^"^^"^ mondanak a tanulmányoknak, részint azért,
esalálT"*^""^ *^^^^ ^"^*^*^ tevékenységre alkalmasak, részint, mert
^t|' l^orui,„ényeik nem ritkán így kívánják.
gyaro''""^^'*^^^'''^ egyesek: 1. a papi pályára" szegődnek, vag>^ a Ma" é n i s ^ r ^ ^ " ^*^^'*^^^ egyházi szerzetek valamelyikébe lépnek, 2. mások \
'í. má ^k ^ •^^^•' ^ 8''^"^"^ati*«í»i iskolai tanítóságra adják magukat, ^
sok ismét visszatérnek családi tűzhelyeikhez, hogy átvegyék
ázásban ÍÍ;V°"I* "^"^ í*«rakozik logikusan az előzőkhöz. Az eredeti, német fogal'ytatni)).
*""ií2itt : u8. Csak egy kis részük fogja tanulmányait tovább
- Studia humanitatis.
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Örökségüket, vagy családi ügyeik gondozását és a vagyon kezelési
módját niagál)ól a gyakorlatból megtanulják, 4. némelyek a löuraknál mint titkárok, könyvtárosok slb. találnak elhelyezési, 5. végül
vannak olyanok, kik a fentebi) elsorolt élethivatások egyikét vagy
másikát választják.
Épen ezért a nekik megtelelő iskoláztatás meghatározására
szükséges lesz :
1. hogy a grammatikai iskolában megkezdeti tanulmányaik
röviden íelújíttassanak, majd további folytatást nyerjenek és azon
felül oly új tantárgyak járuljanak hozzájuk, melyek az elősorolt
élethivatásoknak különösen megfelelnek.
2. Kzután könnyű lesz ennek az iskoláztatásnak megfelelő
időtartamot is előre megállapítani. Ugyanis a grammatikai tan
folyam számára megszabott évekhez még annyi esztendői kell
csatolni, ahány esztendő kívántatik, hogy az ifjaknak ez az osztálya
a neki megfelelő tárgyakat rendszeresen megtanulhassa, tekinteltcl
magára a hallgatók korára is, mely lassankint az érettség állapotá
hoz közeledik.
Létrejön tehát e helyült a latin iskolának második fajtája,
mely valamivel kisebb számú tanítványt foglal ugyan magában, mint
a grammalikai iskolák, de mégis igen széles teret nyit az előadandó
tárgyak hasznos volta miatt és számos helyen állítandó fel, hogy
kényelmesen niegközelíthelö legyen. Ennek az iskolának jövőre
gimnázium lesz a neve.
IV. A gimnáziumi tanfolyam elvégzése után az ifjúság több
nyire egy meghatározón életpályára lép és vagy abban hagyja
iskolai tanulmányait és a fentebb elsorolt foglalkozások valamelyi
kének szenteli magát, vagy a bölcseleti és azután a hittani, vagy a
jogi, vagy végül az orvosi tudományok megszerzésében fáradozik.
Természetesen azért, hogy részben élei fenntartásának eszközeit
megszerezhesse tudásának segítségével, részint, hogy valamikor az
uralkodónak és a hazának hasznos szolgálatokat tehessen. Ezért a
tanterv megállapításában tervszerűen gondoskodni kell, hogy a
hasznos lantárgj'ak egyikének a hiányát se érezzék a hallgatók,
bármely szak felé tereli őket hajlandóságuk. Azonkívül nagyon
óvakodjunk attól, hogy az itjak kevésbbé hasznos dolgok tárgyalá
sával, értéktelen elmejátékok kibogozásával, főképen pedig a
tanulás gyakori megszakításával vagy szünetelésekkel vesztegessék
a többé ki nem pótolható drága időt. Különben is akárhánynak
közülük csak nag^'on szűk határokat szabott elméjük kiműve
lésére mostohább tehetségük, vagy környezetük, melyl)en nap-
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rol-napra élnek, vagy végül a csniádi viszonvaikJ)an
ualyok.
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Mindazok tehát, akik tanulmányaikat a gimnáziumi tanfolya
mion túl kiterjeszteni szándékoznak, miként mondottuk, a hölcse•tV-^lr ^^"**^" ^ hittudományrn. jogtudományra, orvosi tudományra
jt jak magukat s befejezvén most már iskoláikat részt vállalnak a
'ozelctben. Ebből n lényből magából könnyen kitűnik:
n ,f ^* ^ ^ ' ^ tudományok azok, melyek ezen különféle céloknak
megfelelően ebben az iskolai tanfolyamban kitüzendök s melyek
^íinnak közülük szoros összefüggésben és mintegy kölcsönös rokon•«»g» viszonyban a gimnáziumokban tárgyalt tudományokkal.
2. Mennyi idő és hány tanár elegendő ezeknek kellő tárí^yalasára.

^" egész közoktatási intézmény betetőzésére,
dik .A.^^*?°*'"^** értelemben vett tudományos iskola ezen harniainet^*"^^ J^Sg^* megilleti az akaiUmia elnevezés, egyrészt azért,
l u á l r ' ^ " ^ í'elsöbb tudományokat a legkiválóbb tudósok adják elő,
ebb*^^^^*'-"^^^^ ^ főurak és nemes emberek gyermekei főképen
en az iskolában szokták befejezni a nemes tudományok tanul
mányozását.
lov'lh• '*'^'*^ ^^ akadémiai tanfolyam elvégzése után még
zésé * f *"^^"^^"y^^ kiképzésre, tanulmányaiknak mintegy betetőbeír*^ -u^^^^
törekedni, azoknak a királyi egyelenire kell majd
n-ik^"'*
**'"^*y ** szal)ad művészetek és tudományok minden ágáválasz^tr^^"^^^* ^^^^^ ^ leghíresebb tudósokat hallgathatják és
szakoVk*"^*^ '* tehetségüknek vagy céljaiknak megfelelő tudomány
hétnek ^''"**' luinden irányban pontos búvárkodásokat végezteiíi ' ^^"^•***^ tudományok minden nemében tökéletesen kiképez
hetik magukat.
V. §.
«Pc'í biztosithaió következeiesen én állandóan az előadandó
helyes rendje.

lárgyak

szervez^^ir*"* "^"*^^" dologban, azonképen a közoktatásügy jelen
minden^
'^ ^^^" ^^^^"* "^^^ leginkább a helyes rend, hogy
^^egfeler^k'"^^^ i»lkalmas hel5ére kerüljön, a szabályzatok acélnak
A f • ^^ ?'^S^^'^^J'^s"l^ módjai a legcélszeriibbk legyenek.
entebbiekben az összes iskoláknak mintegy nyers képét
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vázolluk. melyei a kövclkezökben világosabban fogunk kifejteni.
E helyütt csak azokat n szemponlokíjil fogjuk érinteni, melyeknek
szükségszerűsége ki fog tűnni egyrészt az intézménynek a jelenben
való éleibe léptetésére nézve, niásrészl arra. hogy az országos köz
oktatásnak egyszer megállapított képe minden időre a maga élet
erejében fentarlható legyen. ív/ úgy tetszik, főleg a következő három
módozattal érhető el.
1. Ila a tanítás ügyét szolgáló férfiaknak a k á r a népiskolában
vagy a grammatikai osztályokban, akár a gimnáziumokban vagy
akadémiákban, akár végül az egyetemen olyan íizetések vagy tisz
teletdijak állapíttatnak meg, melyek egyrészt a kényelmes meg
élhetéshez elegendők, másrészt hivalali kötelességeikkel megfelelő
arányban állanak; ha a tanítói hivatásnak megszerezzük azt a
megbeesülésl, mely valóban megilleti ; ha gondoskodunk arról,
hogy a tanárok feladataikban örömüket leljék, a versenyre ösztön
zést nyerjenek és hogy kötelmeiknek különös gonddal való teljesí
téséhez hozzászokjanak.
2. Minthogy az enjberí léleknek az a természete, hogy ha kötelességeiie újra meg újra nem emlékezlolik, könnyen enged buzgóságából és mintegy elernyed: a tanerők igyekezetének serkentésére
nagy hatással lesz, ha az iskolák mindegyik fajában elöljárók és
vezetők neveztetnek ki. Kzekhez járulnak az ország politikai ható
ságaitól függő főigazgatók, akiknek fő feladatuk, hogy az iskolák
megszabott rendjét az erre a célra készítendő külön szabályzatok
szerint pontosan megőrizzék.
3. Végül ha ezzel a nagy feladattal járó kiadások kezelésében
józan takarékosság érvényesül s gondoskodás történik, hogy a költ
ségek a megjelölt alap jövedelmét meg ne haladják.
VI. §.
Áz egész mü felosztása'
Az eddig mondottakból eléggé kitűnik, hogy ennek a közok
tatási szervezetnek teljes felé|)ítése és összeállítása három fő elven
lordul meg.T. i, a feladatok célszerű felosztásán és kölcsönös össze
függésén s a pénzügyek igazgatásán; az ifjúság nevelésére alkalmas
készségek és tudományok megválasztásán; a törvények szigo
rúságán és az iskolai fegyelemnek éber és következetes gyakor
lásán.
Ennélfogva legcélszerűbb lesz ezen egész szervezetet három
részre osztani.
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Az első rész fel fogja ölelni a politikai és gazdasági korííiányzalot.
a második u tanulmányoknak és tudományoknak szakonkint
való célszerű elrendezését és az iskolák különböző osztályaiban való
eloszlását,
a harmadik a rendtartást (poiitia), vagyis a fegyelemnek fenn
tartását az iskolák igazgatásában

I. R É S Z .
Ax i s k o l á k p o l i t i k a i c s y:izdasá<|i k o r i n á i i y z á s i i n a k m ó d j á r ó l
általában.
VII. %,
Ezen résznek röiml vázlata.
Az állani javára íolálUtoU legjobb intézmény is magától össze
omlik, vagy legalább is a kezdet kezdetén megakad, ha mindjárt
eleinte nem történt gondoskodás arról, hogy a leendőknek kellő
rendje s az állandó jövedelmi források, melyekből a mindennapi
kiadások előkerülnek, mindenült a lehető legnagyobb előrelátással
biztosíttassanak. Amidőn tehát az itjúság neveléséről és az egész
közoktatásnak Magj'arország örökös tartományaiban való állandó
sításáról szó van, serényen ügyelni kell, hogy a lőladatoknak kitű
zése és pénzügyeknek ellátása célszerűen mcgállapittassék. Ezen
műnek első politikai és gazdasági része tehát ezzel fog ioglalkozni.
És pedig, ami a kötelességeknek és m a g u k n a k a tárgyi föl
tételeknek megszabását és összefüggését illeti, rajta kell lenni, hogy
az iskolák minden fajtájába egyforma eljárásmódot vezessünk be s
tanítók és tanulók egj'aránt közös igyekezettel és buzgalommal töre
kedjenek a kitűzött célok felé. Azért ennek a közoktatási szervezet
nek úgy kell megalkotva lennie, hogy rendelkezései szerint:
1. elöljárók, vagyis igazgatók jelöltessenek ki, akik magá
ban az iskola épületében lakjanak és szorgosan ügyeljenek, vájjon az
iíjúság oktatását végző tanerők pontosan teljesítik-e kötelességüket;
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b .-i"^' !^^^^' "laguknak ezen elöljáróknak élére ismét fö-, azaz
^eruleti igazgatók állittassanak, akik az ország politikai föható^agatol függnek s tanácsaikkai és tekintélyükkel a nekik alá^endelt elöljárókat irányítják és támogatják, s ugyancsak ezeknek
^^lugalmáról vagy hanyagságáról a felsőbb halóságoknak jelentést
sznek. végül a nevelés és oktatásügynek egész megállapított rendJ*^í es menetét bölcsen kormányozzák.
I. SZAIÍ.\SZ.
Az iskolák politikai igazgatásának módjáról részletesen.
VIII. §.
Ezen politikai szornezcí röoid kivonata.
zelésb^ "*^^'e'és és közoktatás egyetemes gondozása, miként a bevenak -^^ "^^"ííotluk, hazai törvényeink szabványai szerint a király
nék i'"*" "^^^" fenntartva, mindazonáltal ennek a nagy intézménvvéarelf V^*"*^"* ^"^ legfelsőbb elhatározással meghozott rendeleteknek
l^'íéilend '*''! ""^ '''^''''*^ politikai hatóságaira van ruházva. E helyen
s mi , ? ^ ' ^^^^ *^ Igatóságok miként járjanak el ezen föladatukban
'^linílen fa^t^*'!''" ^^'''J^^^^^"^ ^' ^ »«"üg>' gondozását az iskolák

I. Fejezet.
"ini.'lí*.""^*'**,'***''*'*'"' iliaz(|;»lás;i, lokiiilellol mfnd az en<ís/. oi-s/.áa
"»<i t a i l o m m i y a i n a k , illelőleg kciülüteiiM.k szempoiHiából.

IX. §.
^ polilikai hatósácfok hatásköre a közoktatási

úgijeklyen.

^i'-ílározát^^'t'^**^*^'^^ íigyeket, melyek a mondottak szerint királyi elf^ruU-s ini"'^ ' ' ' ' ' " ^ ^ fenntartva Magyarországon, a királyi helíjlarlóligvanok ^^'^i*' í^ "^*^'^*' Dalmát és Sziavon királyságokban pedig
"'^'^^yi J ' 7 ' ' ' ^ ' ' * ' " * ' ' * ^ ^"-^lyi tanácsa, még pedig egy külön /anw/^^nulmánv — b''^^*^^^^^"'^'* '"^""^^ ^'^^^ hatóságok tanácsosaiból a
gozására • ^^ u^^' " ^ ^ ^ ^ bármelyikének esetröl-esetre való feldol*^>'lótanács'''rr
''^''"" ^ ' ' ^ " bizottságnak elnöke a királyi hely*^^nyi üevek b '''^ "gyanaz. aki a királyi egyetemnek és a tanul8>eKnek Magyarországon legfőbb vezetőjéül kegyelmesen
sem órvciiyesmreslk^^
*'*'' '^^^''"""^ Hungnriae director. «E hatáskör soha*0'*ténete Mária Terézia*'k^^áb "'^''**** "'*'^'! Í^^'^áczy; A magyarországi közoktatás
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kineveztetett vagy a jövőben is ki fog neveztetni; a rölsorolt és
a magyar koronálioz csatolt királyságoknak királyi tanácsában pedig
az, aki erre a liivatalra a királyi lelséglöl ki Íog neveztetni.
K tanulmányi Í)izoltság hetenkinl egyszer, vagy ha a körül
mények úgy hozzák magukkal, gyakrabban is ülést log tartani
mind a tanulmányi, mind a pénzügyi kérdések lebonyolitására s
mindegyiket külön megvitatván magának a tanácsnak fog jelentést
tenni róluk, akár királyi jóváhagyás elé terjcsztendök azután, akár
haladék nélkül az iskolák elöljáróival közlendők.
A tanulmányi ügyekre vonatkozó királyi rendeletek egyenesen
a királyi helyiartólanácshoz küldetnek át, ahonnan az ügyek külön
böző természete szerint vagy az egyelem királyi tanácsával, vagy a
tankerületi igazgatókkal fognak közöltetni, akik módját fogják
ejteni, hogy az érdekelt feleknek tudomására jussanak.
I'^nnélfogva a királyi helytartótanács föladata lesz általában
gondoskodni arról, hogy ezen közoktatási szervezet vagy tanulmányi
rendszer jóváhagyása után mindenütt végrehajlassék és azontúl pon
tosan ellenőriztessék. Ugyancsak reá fog tartozni, hogy minden, a
tanulmányok érdekét szolgáló ügyben belátása szerint előterjesz
téseket tegyen a királyi felségnek. A megüresedett tanszékekre a
legkiválóbb férfiakat ajánlja; a tanulmányi vagyon kezelése fölött
szakszerűen és hűségesen őrködik és királyi jóváhagyás nélkül soha
sem engedi meg. hogy rendkivüli kiadások támadjanak akár a tanítók
fizetésének megállapításából vagy felemeléséből, akár jutalomdijak
kitűzéséből, akár épületek emeléséből, vagy m á s hasonló alkalmak
ból. Végül minden hónap végével naplót vagy jegyzőkönyvel (protocoUum) terjeszt a tényállás megismertetése végíUt a királyi felség
elé, amelybe fölveendők a bizottságban tárgyalandó tanügyi vonat
kozású ügyek. Ugyanez vonatkozik Horvátország, Szlavónia és Dal
mácia királyi tanácsára is.
X. §.
A királyi etjijetemröl valamini

Mafjyarország közoktulásának
vezelöjéról.

legfőbb

Az egyetemnek és Magyarország közoktatásügyének legfőbb
vezetője ugyanaz lesz, aki, miként fentebb közöltük, a tanulmányi
bizottságnak elnöke a királyi helylartólanácsban. Knnek különös
feladata lesz. hogy az összes tanulmányi ügyeknek a legfelsőbb
fokon gondját viselje és az egyetemet minden harmadik esztendő
ben, a többi tanintézeteket, ahányszor jónak fogja látni, vagy az ügy
érdeke kívánni fogja, a király nevében, azaz királyi biztosi minő-
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segben meglátogassa és lelkiismeretesen megvizsgálja, milyen azegyeemnekvag>' más lanintézeleknek az állapota, mi módon történik a
^jralyi tanácsra vagy az akadémiai elöljáróságra tartozó ügyek intésuTf-r'**^" ^''^^^^^^ tanulmányi szabályzat lelkiismeretesen érvénvema^
r ^ ' ' " ^^' **^"^^^ legyeimé jó lábon áll; ugyancsak vájjon mind
ganak a tanácsnak, mind az akadémiai elöljáróságnak naplóit (vagy
10?^''^°^'^^'*^*''^"^''*^'*" vezetik-e; vájjon az egyelem folytatólagos
könv"!
'''^J*^^^^''*''"'^' »^^Í5»»^ ^''- is»^olí»i épületek, múzeumok,
ÍOOÍ; " ' *^ö"yvsajtó kellő állapotban vannak-e. Azonkívül módját
javiii
'* * ' ° ^ ' ^ ^'^^^'^ panaszok orvosollassanak, a hil)ák meg'v^.,JT^'^''^^
éíííeke, a tudományok gvalefolv^'^'*. ^"^ '*""^''' ^'lömozditlassék: szóval látogatásának egész
tanácv^" •'''' ""''' ''^^^'""' ^**'^*^" véleményét a királyi helylartóí'oRia a d n f " ^ ^'^'*^^ ^ felségének megvesztegetbetetlen hűséggel elő

XI. §.
A iankeniU'ti

hir. i<faz(/afóL\^

a/ eol^r^'''''^^^'^ '"'^'^^ kilejlése céljából meg kell jegvezni, hogy
'^H^y^-^L '''''f^\ királyság és a kapcsolt lernlelek bizonyos közorsz^
vidékekre, illetőleg kerületekre vannak osztva, melyek az
"umv^.t r ''Tl""^^ tartományainak valamennyi vármegyéjét és tarlo"^^«»| ioglalják magukban.
pedi<..'''^'' ^""""^ "^'^''' "* ^^^"^^y'' íielylartólanács alá tartozik és
ö*

^'
-•
*i^'*•
*^'
7.
^Ogv

a budai,
a pozsonyi.
:i besztercebányai,
a győri,
a pécsi,
a kassai,
az luigvári,
:' nagyváradi
J)

J1

' •

"Í0'ancs-,k ? ' r " ! ' "°"'-''o'-''^ág és Szlavónia királvságail.an, mely
••"^ t- tartonumyok tanácsának van alárendelve, azaz
•'• '< ziisral)!.
'8azgatr",ii ' Í ' - ' " ^ ' ' " " " ' ' ' ' ^ ^ " ' ^ " * ' ' ' ='"- ^'"^" ^8y kiiálvi kerületi
• . aKi a fent omliletl hatóságoknak lelelös. Ha a körül«atióba„''!'„''';,fP™;'"';^>'--'^ -sUuHonim <lirccto.es» e. a főigazgatók rendes eime a
l«>í«.us.ba„ alább „din V.
'''"•"'' ^"'"••"'"•» <=™ Htkábban fordul elő benne,
"d-rcctor rcgius ,.rovlncialis» „éven s^terepel.
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menyek úgy hozzák magukkal, két-két kerület élére is egy igaz
gató^ fog állíttatni, oly módon, hogy ahhoz a kerülethez, melyben
királyi akadémia vun elhelyezve, egy másik szomszédos tankerület
fog csatoltalni ugyanazon hivatali főnök alatt.
Ezen igazgatóknak feladata, miként azt az ö külön utasításaik
bővebben ki fogják fejteni, főleg arra fog irányulni, hogy a kerüle
tükben elhelyezeti összes iskolákat éber gonddal szemmel tartsák
és arra törekedjenek, hogy vezetésükre a legalkalmasabb erők ne
veztessenek k i ; hogy a helybeli elöljárók és a tanítók között köl
csönös lelki egyetértés és szellemi összhang honoljon; hogy a meg
állapított tantervi szabályzatot buzgón megtartsák; hogy a teendők
bevezetett rendjét lelkiismeretesen kövessék; hogy a józan gazdál
kodást mindenütt szem előtt tartsák. K célból kerületük intézeteit
legalább kétévenkint, vagy ha a körülmények kívánják, többször is
önként meg fogják vizsgálni s róluk a fentebb említett hatóságoknak
pontos jelentést fognak tenni. Ezt különben, miként mondottuk, az
ö külön utasításuk bővebben fogja megvilágítani.
XII. §.
A nép' /azaz nemzeti/ iskolák királiji

felügyelöi.-

A falvakban, kisebb és nagyobb városokban szétszórt népiskolák,
melyekben a gyermekeket a leghasznosabb dolgok ápolására ok
tatják, különös gondot igényelnek. Egyrészt azért, mivel tanulóik
nak száma igen nagy szokott lenni, másrészt, mert az oktatás egy
forma jellege, melytől a tanításnak csaknem minden eredménj'e függ.
ha valahol, itt megtartandó. Végül, mert ezen iskolákban rakjuk le
az egész nevelésnek első alapjait s lehetetlen, hogy az itt elkövetett
hiba később igen súlyos bajokat ne okozzon. Lpen ezért minden
kerületben az efajta népiskolák élére egy királyi felügyelő állítandó.
Ennek a felügj^előnek kötelessége lesz gondoskodni, hogy a
tanítómesterek és az iskola-igazgatók egymás közölt a lelki egyet
értést ápolják, hogy a tanulmányok elfogadott módszerét gondosan
megőrizzék, hogy a gyermekektől szigorú feg^'clmet köveleljenek,
hogy a tanítók az életfenntartás megfelelő eszközeiben hiányt ne szen
vedjenek, s hogy ezek a kellő időben rendelkezésükre bocsáttassa
nak. E célból legalább háromévenkint a kerületében fölállított összes
1 Ez időben ngyanegy főigazgatója volt a győri és pécsi tanUerűletnek
(gróf Niczky Kristóf), valamint a nagyváradinak és az ungvárinak (gróf Károlyi
Antal).
2 Inspector.
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iskolákat me«í fogja látogatni, a panaszokat orvosolja, az ellentéteket
líiegyenlíti
és ha valamelj' naf^'vobb fontosságú doiof^ fordul elő,
melyet maga el nem intézhet, jelentést tesz a királyi kerületi igaz
^illónak, akitől a királyi rendeletekot vagy a felettes halóságok uíasitásait átveszi. Kfdonben e kérdéseket később ezen hivatal külön
"tasitása bővebben fogja kifejteni.

11. Fejezet.
aá/.iiiinnk é s a {(ruinmaiikal isk'>lák szunipoiitjáhól.

XIII. §.
A: effész fejezel rövid vázlata.
Az eddigi rendelkezések többnyire arra irányullak, hogy a
í*nu«^'yi igazgatás magától a forrástól, azaz a királyi trónustól ki'^í ulva a különféle — hogy úgy mondjuk — ereken és csatornákon
^y- oklalási intézmények minden fajáig zavartalanul lebonyolít•issek. Most közelebbről kell a dologra rátérni és szemügyre venni,
*> inodon hajiható végre ez a nagv föladat állandóan az iskolák
*>'"-nK'iy lájtájában.
t^z iskolák sokféleségét már a bevezetésben kifejtettük, aineny. e ezen rendszer első alapvonalainak megrajzolásához elégséges^^ "iiUalkozotL E tekintetben az oklalás módja a természet út•a-".?***^'* ^^^í'int a gyermekek korához s a hazai szükségletekhez
^* idmazkodik. Hajlítható lelkeik az első ismeretektől kezdve foko^^^» osan vezettetnek ál az iskolák különböző osztályain, míg végre
(.\ '^í'"^*^ eljutnak egész az egyetemig, minden nemes tudomány
,.^. 'y^'ycszet székhelyéig. Ezentúl azonban az ellenkező utat fogjuk
lás- -'i** '"^^ *'^*^'^ elsősorban szó lesz az egyetem politikai igazga'»i' . * "i'ít'ii fokozatosan az akadémiákra, gimnáziumokra és
!iiel'v!k^***^'*^ '^^o^^kra s azon kérdések kifejtésére kerül a sor,
y^^ ugyanezen iskolák kormányzására vonatkoznak.
I. A királyi eoycieiii.
XIV. §.
A kiráhji

e<fijetcmről áüalában.

". '"<''-Vok a.ok- a t u Z ^ " ^ ' - ^ ' ' ^ " 'ölállitásának közelebbi céljn.
""°'«"<'ók. ez a L ^ Í T J
rt" " ' - ' ^ - ^ ' ^ k . „,elyek kebelében
" '"-^^ n„u., „ , „ „ „ 2 1 ' ' ™^^°'^"^ ' • ^ - ' - n fog megvllágitást nyerni;
4
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e helyen csupán politikai konnányzatúnak biztosítása j ö tekintetbe.
Ilyen egyetem az egész orszáj^ban és a magyar korona öiökös területein
csak eg>' van, mely Hudán az országrészek kellő közepén nyert
nagyszerű elhelyezést, föl van szerelve gazdaj^ alapítvánnyal és jól
van ellátva a ludományok minden ágában kiképzett tanférííakkal.
Leíílöbb elöljárójáról, illetőleg igazgatójáról m á r lentebb volt szó.
Most a kormányzására vonatkozó egyéb kérdések kirejtése követ
kezik.
XV. §.
A kiráUji egyelem Uuiácsa,
Kz a királyi tanács összetevődik az elnökből és a négy kar
igazgatóiból, valamint a humaniórák és szabad tudományok igaz
gatójából, akik királyi elhatározással neveztetnek ki s ugj'ancsak
egy jegyzőből. Feladata különösen a következő pontokra terjed.
1. Hetenkint legalább egyszer ülést tart. A hozzászólás sor
rendje ugyanaz, mint a karoké.*
2. Ezen gyűlésekben először az esetleges királyi rendeleteket
hirdetik ki s végrehajtásukról tanácskoznak. Ha csupán az egyik
karra vonatkoznak, ezen kar igazgatójának a véleménye külön
kikérendő.
3. Az egyhangúlag vagy a szavazatok többségével hozott hatá
rozatokat a jegyző rendbe szedi, melyek ezután a tanácsban nyil'
vánosan lölolvasandók, a jegyzőkönyvbe szokás szerint beiktatandók
s h a v o n k i n t a királyi helytartótanácshoz tudomásvételre átküldendők*
4. A később kiadandó külön szabályzatok intézkedései alapján
a tanács szorgosan gondoskodni fog, hogy a királyi rendeletek
buzgón megtartassanak, hogy a hanyag és lanyha tanárok elvállalt
kötelességeik teljesítésére utasíttassanak, hogy az egyetem gazdasági
ügyei lelkiismeretes hűséggel gondoztassanak.
5. Ha a tanárok valamelyike makacs viselkedést tanusit, '-^
tanács enemü vétségéről az előleges kimerítő vizsgálat niegejtése
után és saját véleményének csatolásával a királyi helytartótanács'
nak s ennek közvetítésével a királyi felségnek jelentést tesz. A fele
let megérkezése előtt azonban a büntetés kiszabására, a hivataltól
való felfüggesztésre vagy hivatalvesztésre nem kerülhet a dolog.
(). Ha a tanuló iijúságnak súlyosabb vétségeiről tesz előtér*
jesztést az akadémiai elöljáróság a tanácsnak, szorgos vizsgáld*
megejtése után a bűnösökre a kizárás büntetése is szabtiató. D^
t A karok sorrendje ugyanaz volt akkor i s , m i n t m a : theologiai. jogi, orvoS'*
bölcsészeti kar.
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yalalümyszol- ez előfordul, tudomásvélel céljál)ól a királyi helyfarlótanaccsal írásban közlendő.
7. Ugyancsak a tanács föladatához tartozik, hofíy a tanul
mányok egyöntetű rendszeréről s a tudományoknak gyarapodásáról
^él y^'^'^. °''*'^^S''"" általában, az egyetem tökéletesedésének és tekin^e yenek emeléséről pedig különösen is gondoskodjék. Ha tehát va^ melyik tanácstag üdvös javaslatokat ajánl ilven célra, nemcsak
^í^
' " " " "'asilandók, hanem hálás elismeréssel kell azokat fogadni
be "'71*^"'^''" ^ '""gának a tanácsnak saját véleményével egyetemmelv . ''í'^' '^°'y'«'-'"'«"''cshoz kell átküldeni. Azonképen, ha valanek-\ "'"'*'"'* iskolaügyben tanácsért fordul hozzá, a mcgkeresésKt'szseges jóakarattal helyet fog adni.
szóló^" t ^•''°^
igazgatóinak a félévi vizsgálatok eredménvéröl
re-nd VÍ , "^•*' '^'' " ^ ^ '"*"''^" " S ^ ^ ' ' '"^'y ^^Sy a tanuhnányi
a Pén/f,T ? ^ ' " ' ' ' ' " ' ''"^y ^'- ^ ' ' ^ ° ' " ' ^^^"^^"^ '«'én. vagy végül
tartó n ^ ^ ' , ^'-"'•''^^^^'^" "=^alatt fölmerült, félévenkinl a királyi hely. n o « ; " " ' , " • " ' ' ' ^ " '•"""•"J^'^''-' ^^ «^ időközben elkészült összes
• n^-tvanyoknak egy-egy példányát mellékeli.
lo.<v,Vi .'•*'°r''°''"' '"°^- ''"Sy "'== egyetem történetét keletkezésétől
ö s l e dl u l "
" " ' • ' ^'-'''''""''yik tanára, vagy a könyviári tisztviselők
•'^otl' k ' I f ' ' T " ' ? " ' " ' ° " ' ^ ' ' ' ' ''''•'^•"^''•^'^- " '^°8y a már kidolgo•assanak
"'"
"
' "'^•'^" nyilvános tanácsülésben fölolvas•>an k h H ^ f " , " ^ - ' " " " ' ' ' ' ^ '^"^'^^ '•°'"''"*''' l^'*^ az is, hogy a sajtónek tár- "
"^""y^'^ket és mindazokat a nyomtatványokat, melyekgálják ''^'* i'^ ' ^ " " ' " ' ^ " ' y o k r a és az iskolákra vonatkozik, megvizs'a>ta|„n?kl ^ ,,''""^"="«'- hogy fonfosabb és közügyekel érintő
szokásos
"""u
*''"^''^ véleményezésének is alávetendő. De a
« . i n i n á z i n i m '"''^^ védőiratok tételeit az akadémiákon vagy
•'"<adémh ^ !
r " . ^ '''^^^' tartományi igazgató jóváhagj-ásával az
»'á»vzók V.W "^"S'-nnazium elöljárója s a lyceumokban- a kor"='• ö elci-ivf-^í ^'^ "egyházi elöljárók jóváhagyásával ugyancsak
tománvi i g ' ' , - ' ' •"'^g'"'-*lhatják. Ezek azonban a királyi tar'gazgatói útián
^'l^
^ kormányzók, mint lyceumaiknak királyi
'anulmánvok k . , " . " * . ""^ ^^^^'^"^ ' ^ " ^ " á h o z küldendők, hogv a
'^gven és l l , v , '
<^gyöntetü rendje mindenütt megállapítható
királvi iaay„r,A r ^'•^•'^''^" ^'''«mi hiba történt, ez az illetékes
^"•-•kacsk^iáf L S " ' " ' ' - fölhívásával kijavittassék, vagy ahol
észlelhető, az ugy a tanács útján a királyi felséghez
' '« a l>ai.ncvelö i„u,etek értendők.
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továbbíltassék. Kz a rendelkezés arra is fog szolgálni, hogy ezen
lélelekböl és más a lanulmányok és iskolai ügyek tárgyára vonalkozó dolgozatokból a kívül áiló tanítók tehetsege és rátenneltsége
az egyetem tanára előtt kitűnjék, mely a megüresedett tanszékekre
a szerzett tapasztalatok alapján a legalkalmasabb tanárokat fogja
ajánlhatni.
A királyi tanács ügykörébe tartozó egyéb föladatok részint a
következő fejezetekben fognak előfordulni, részint külön rendelke
zéseknek tartatnak fenn.
XVI. §.
Az effijelem akadémiai haióaága.
Kzen hatóságot, Európa más neves egyetemcinek módjára
alkotják: ennek rektora, titkárja, a négy kar dékánjai és a szeniorok
s ugyancsak a szabad és nemes művészetek prodircklora. A rektor
magniíikus tiszte természetesen azokat a t;inárükat illeti meg, kik atöbbiek között tudásukkal vagy méltóságukkal kitűnnek. Ez a hi
vatal, bevett szokás szerint egy évi tartamú. A titkár Iiivatala állandó
és épen ezért királyi elhatározással töltendő be. A dékánok évenkint a saját karuk szavazataival választatnak.
E hatóság jogszolgáltatásának körébe tartozik a peres ügyek
méltányos és igazságos elintézése, az erkölcsi fegyelem és kellő
rendfenntartás védelme, az akadémikusok vétségeinek megvizsgálása
és megbüntetése és az egyetem saját közrendjének lelügyelete. Vala
hányszor tehát ilven csel előfordul, ülést hív össze cs tanácskozás
tárgyává teszi. Továbbá bűnügyekben is a többi egyetem példájára
fog*" eljárni, erről azonban a részletes -szabályzatban lesz pontosab
ban szó.
^^,jj g
A kiráUji cinielemcn felálUiolt karokról álUdában.
A felsőbb tudományok szakosztályainak, vagy amint már ne
vezik, karainak száma, az egyetemen négy, t. i. hittudományi, jogi,
orvosi és bölcsészeti, ideszámítva a szabadmüvészeteket is. Ezek
mindegyikének saját elnöke vagy igazgatója, dékánja, szeniorja,
tanárai, tollnoka (azaz jegyzője) van, valamennyiüknek kötelességeit
röviden mindjárt ki fogjuk fejleni.
XVIII. §.
A karok elnökei, azaz ujazíjaiói.
Bármely karnak királyi elhatározással kinevezett igazgatója
(amely méltóság mindig csuk kitűnő és bőséges érdemekel szerzett
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l'éríiakra l'og ruháztalni) e^'j'úUal királyi közoktatási tanácsos* is
lesz és élvezni fogja mindazokat a kilünlelö címeket és méltóságá
val járó előjogokat, melyeket a töbl)i királyi tanácsosok Magyar
országban élveznek. Gyakorolni l"og;ja továbbá a tanácskozási és
szavazati jogot az egyelem királyi tanácsában, saját karának ülésé
ben pedig az elnöki tisztet lógja ellátni. Külön föladatai egyébként
a következők lesznek.
1. Ha bármely ügyben valamely karnak véleményét kérik, az
elnök kötelessége, bogy ennek tagjait összehívja, véleményüket az
előterjesztett ügyben kikérje, a jegyzővel megfelelő formában írásba
foglaltassa és további megbeszélés vegeit az egyetem tanácsához
Valamint az érdekelt felekhez eljuttassa.
2. Ugyancsak ö mond ítéletet a könyvekről és bármely más
kinyomatásra szánt dolgozatokról, melyek az ö karának tudományíízakaira vonatkoznak. Ennélfogva a királyi helytartótanácsnak is
kitűzött feladata lesz, bogy a pozsonj'i sajlóbírósághoz érkezeit ilyen
dolgozatokat az egyetemnek bírálatra átengedje, ha bármi tekin
tetben vonatkozásban állanak a tudományokkal és szabad művé
szetekkel. Magán az igazgatón kívül azonban ugyanazon karnak
Valamelyik idősebb tanára is megejti a vizsgálatot s a kézírat kinyomatása csak a k k o r engedhető meg, ha mindkettőjüknek jóváha
gyását megkapta. Ugyanígy kell ítélni az akadémiákon kidolgozott
vítatételek jóváhagyása és irodalmi művek megbirálása tárgyában.
Kzek szerzőinek valamelyes jutalomdíj állapítandó meg. Ha bírálat
í^özben valami nehezebben megoldható kérdés merülne fel, nem
csak az egyetem tanácsának, hanem olykor magának a királyi
belyiartólanácsnak is eléje terjesztendő.
íi. Amikor az üres tanszékek új tanárokkal töltendők be, az
Igazgató tesz először indítványt s minden erejével oda fog hatni,
"Ogy a tanárok kellően teljesítsék kötelességeiket. Ezért gyakran
Váratlanul megjelenik az előadásokon, hogy a tanítás és tanulás
niódszereiröl tudomást szerezzen. A hanyag tanárokat először barát^íigosan, majd szigorúbban meginti és ha azontúl is hanyagul
teljesítik kötelességeiket, feljelenti őket a királyi tanácsnak.
4. Ugyanő elnöke a saját karán megtartott nyilvános vizs
galatoknak és szigorlatoknak, bekéri a tanároktól a félévi minősí
téseket és bemutatja a tanácsnak.
Tisztére tartozó egyéb kötelességei külön szabályzatba lesz
nek foglalva.
* Hegius in re litcraria consiliarius.
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XIX. §.
A sz(tbad és jienies nwoészetek

igazgatója^ az

egyetemen.

Mind rtz akadémiák, mind a gimnáziumok e nemű igazgalói
a királyi lartományi igazgalónak- vannak ugyan alárendelve, mint
hogy azonban az egyetem gimnáziuma egyenesen u helylarlólanács
illetőleg a királyi tanulmányi tanács^ alá tartozik, maga igazgatója is
sziikségkcpen ennek van alávetve. Ennélfogva a töbl)i karok elöl
járóival hasonló fokú kitüntetésben és méltóságban van része és
az egyelem tanácsosai között foglal helyei. Melléje fog rendeltetni egy
igazgató-helyetles, akinek csak olyan feladatok j u t n a k , aminőket
maga az igazgató kifejezetten reá fog bizni.
Az igazgató feladata azonban a többi igazgatókkal közös és
az imént elsoroltakon kívül még abból is fog állani, hogy legalább
havonkint az alája rendelt tanítókkal crlekezlelet tartson és a
reábizoll tanúhnányok állapotáról velük tanácskozzék s fontosabb
esetekben a királyi tanácsnak jelentést legyen. A tankönyvekről vagy
a polgári tudományok' és szabad művészetekről szóló dolgozatok
inegbrrálása is ugyanőrá tartozik teljesen azon szabályok szerint,
melyek fönt ez ügyben megállapítlattak.
Kgyéb kötelességei az előbbi fejezetben vannak felsorolva.

I

XX. g.
Az cggelem Kari dékánjai.
A dékánok kötelességei általában ismertebbek, sendiogy e
helyült részletezni kellene azokat. Különösen reájuk tartozik a
tanuló ifjúság erkölcsi fegyelmének gondozása. Kzérl olöször nekik
jelentik fel vétségeit. Ezeket vagy maguk büntetik és javítják, vagy
ha valamivel súlyosabbak, az akadémiai hatóság tudomására hozzák htx'v határozatot hozzon felölük. Kari ülésl összehívni a dékánoknak csak az elnök, azaz igazgató kifejezett hozzájárulásával
szabad.
XXI. §.
Az Cifíjctcmi tanároL
Az eg^'etemi előadások ellátására a tanárok mindig királyi
jóváhagyással neveztetnek ki. Még pedig vagy az akadémiákról,
1 IMrector artiurn libcralium cl humaniorum.
2 Tankerületi Uir. füiiíazgató.
3 Senatiis resius l i t e i a r i u s : a helytartótanács kebelelien szervezett tanúim,
bizottság, más néven: comissio studiorum.
4 KUentctük: a hadi tudományok.
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^'í*gy a gimnáziumokból hivatnak meg, ahol lutlományos működé
süknek kiváló tanújeleil adlak, vagy bárhol élő és kilünö lanultságukról ismert íévfiakból választatnak. Továbbá a királyi egyetemi
tanács bármely üres tanszékre három jelöltet ajánl a királyi hely
tartótanács útján a király ö felségének, mintán elöbb az illetőknek
életrajzát, jellemét, érdemeit, tudományosságát stb, pontosan
feliária.
A kegyelmesen kinevezett tanárok a tanári kötelmeikre vonat
kozó dolgokban kari elnöküktől függnek s ha valaki nz ö hivatalos
intézkedéscinek ellenszegül, a királyi tanács hatáskörébe larto^.ik a
makacskodót gondos vizsgálat után akár állásától való elmozdítás
sal is büntetni, oly módon azonban, hogy előbb az egész ügy a
királyi helytartólanácscsal közlendő s a határozat előbb meg nem
hozható, sem ki nem hirdethető, mielőtt a királyi végzés e tárgy
ban meg nem érkezett.
XXII. §.
Az egyetemi hitítzónokok és hHelemzök,^
Minthogy ezen tudományos intézetnek kitűzött célja nem
csupán az itjüságnak tudományos kiképzése, hanem az erényre,
nevelése és a hit titkaiba való beavatása is, az egyetemen két ál
dozópap- neveztetik ki, kiknek tiszte egyaránt kiterjed a jó erköl
csök ápolására, mint a vallástannak az akadémikusok között való
terjesztésére azon külön szabályok szerint, melyek az o kötelmeiket
össze fogják foglalni. Addig is e helyütt a következő általános meg
jegyzések veendők tekintetbe:
1. Kz a két lelkész végzi a mindennapi isteni tisztelelet és
l>edig az egyik az akadémiai, a másilc viszont a gimnáziumi
növendékek számára.
2. A Mária-gyüIésekel vasárnapokon a megjelölendő helyen és
időben ősi szokás szerint pontosan megtartják és a hallgatóknak az
Isten igéjét fejtegetik. Az erkölcsöket serényen ellenőrzik, az eltévelyedőket jobb útra téritik, a megál;dkodoltakat a dékánoknak vagy
az igazgatóknak feljelenlik. De ezekről tervszerüleg a harmadik rész
ben lesz szó.
XXIII. §.
Az c<fijelemi hwdiahzoUja^^ azaz pedellus.
A egyetemnek saját pedellusa is van, akit a tanács nevez ki.
Kötelességeihez tartozik, hogy az akadémiai épületeknek, ahol
í líxhortatorcs et Catcchctac

2 Saccr cinio. 3 Publjcus ininister seu pedellus.
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ingyen lakást clvcx, gondjai viselje, különösen pedig azoknak a
lielyiségeknek, hol az ifjúság az előadások meghallgalására össze
szokoll jönni. Úgyszintén a hűségére bízoU és pontos jegyzékbe
foglalt egész bútorzatot is őrzi és számon tartja; íigyeímezteti a
tanácsot az épületen és egyéb dolgokon esett károkra. Télen, niig
a helyiségekot fűteni kell, a tüzveszedeleninek lőle telhetőleg elejét
veszi, az akadémiai balóság gyídéseil bejelenti, a vádlottakat meg
idézi, az elitéltekel l)örtünJ)e zárja, őrzi s töJ)b más elVélét, ami a
tanács belátásának van fenntartva.
XXIV. ij.
Az Cffyeíemre vomtikozó ncháiuf más íárgifróL
A királyi egyelem politikai kormányzása körülbelül ezekre
terjed ki. Egyéb, ugyancsak reá vonatkozó dolgok a következő fejezetekl)en kerülnek megfelelőbb tárgyalásra ; ilyenek : a leendő taná
rok szemináriuma,' csillagvizsgáló, különféle tudományos felszerelést
tartalmazó múzeumok, könyvtár s végül a könyvsajtó.
I I . A k i r á l y i akailóiiíjíík.

XXV. §.
A királyi akadémiák

szükségéről és

székhelyeiről.

Mondottuk a bevezetésben, hogy az állam érdekéből rendkívül
fontos, hogy az ország különböző tartományaiban ilyen akadémiák
állíttassanak. Először azért, hogy az iljak, akik magukat az egyete
men a tudományokban kiképezni óhajtják, emitt mintegy előreké
szüljenek s műveltségüknek első alapjait lerakják. Másodszor, hogy
azok is elsajátíthassák azokat az ismereteket, melyek a jövőben
hasznukra fognak válni, akiket különböző okok az egyelem láto
gatásától visszatartanak.
Már abból kitűnik ezen akadémiák olyatén elosztásának szük
sége, hogy e királyi jótétemény gyümölcse Magyarország és kap
csolt tartományainak minden részébe eljusson. Minthogy azonban
az egész ország mintegy négy kerületre oszlik, legcélszerűbb a királyi
akadémiáknak a következő Iielyeken való felállítása:
1. a dunántúli kerület számára Győrölí,
2. a tiszántúli kerület számára
Nayy-Váradon,
;5. a dunáninneni kerület számára
Nayyszoiuhalhan,
4. a tiszáninneni kerület számára Kassán,
5. a horvát, sziavon és dalmát királyságok részére Zánrábhan,
í noctorum suecTCscentíum scminnrium.
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E királyi akadémiák az egyelem leányinlézeteinek tekintendők
nemcsak vele való kapcsolatuknál lógva, melyről részben már
emiilés történt s részben alább lesz szó, hanem azért is, mert a
felsőbb tudományok akadémiai tanárainak tanári képesítésüket az
egyetemen kell elnyerniük. Kgyebeki)en azonban igazgatásuk egyedül
a királyi tartományi igazgatóktól í'ügg. Ezen igazgatás módját már
most kifejtjük.
XXVI. §.
A királtfi akadémiák

i(/az(jatói, azaz

elnökei.

Ezen igazgatók, akiknek állandó székhelyük az akadémiák
niellelt van, mindig királyi elhatározással neveztetnek ki. Hivatalos
leendőiket külön szabályzat fogja bővebben kifejteni. Most általá
nosságban csak arra történik utalás : törekedjenek minden erejükkel
arra, hogy a tanítás bármely iskolában az elfogadóit szabályzat út
mutatása szerint folyjon, hogy az erkölcsi fegyelem a tanárok
között ép úgy, mint a tanulók között sértetlenül íénntartassék, hogy
a tanárok a tanítási időt pontosan és hallgatóik hasznára kilöllsék.
E célból az előadásokra gyakran ellátogatnak, mint váratlan hall
gatók. Ugyanők elnökölnek az összes nyilvános vizsgálatokon és
szigorlatokon s a tartományi igazgatót a már összeállított, szokásos
jegyzőkönyv alapján az akadémia állapotáról tudósítják.
XXVII. íj.
Az akadémiák elöljárói.
Hogy az akadémia kormányzásának egész terhe ne csupán az
igazgató vállaira nehezedjék, segítségül adatik mellé az akadémiai
elöljáróság, melynek tagjai a kövelkczök:
1. Maga az igazgató, mint az egész elöljáróságnak elnöke.
2. A hittudomány idösebbUanára, ha ez a tudományszak kép
viselve van.
3. A jogtudomány idősebb ^
4. A bölcseletnek idősebb j ^^"í^i'a.
'). Az akadémiai hitszónok.
6. A humanitás idősebb tanára, aki a gimnázium helyetles
igazgatója is lesz.
^- ^ jegyző, aki a történelemnek mindenkori tanára a bölcsé
szeti karon.
Az elöljáróság minden hónap elején és közepén, vagy ha a
Körülmények úgy kívánják, gyakrabban is Összeül. Az igazgató
' Minden szakon rendszerint két-lcct tanár niüködűtt.
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távoliélében a legidősebb ülnök fog az ülésen elnökölni. Ezen ülé
seken felolvassák a tartományi igazgatótól leküldött rendeleteket
s ezeknek gyors végrebaj tusáról tanácskoznak. Tárgyalásra kerülnek
az erkölcsi fegyelemre, a tanulmányi rend megtartására, és a gazda
sági ügyekre vonatkozó dolgok. A róluk bozott batározatokat a
jegyző bevezeti az akadémia jegyzőkönyvébe, s minden bónaphan
átküldi tudomásvételre a királyi tartományi igazgatónak. Pontosabb
esetekben a királyi tartományi igazgató véleményét kell kikérni.
Végül, az akadémia történetét a jogi kar történelem tanára írja.
XXVIII. g.
Az akadémiák

rciiilcs

tanárai.

Fentebb szó volt arról, hogj' az akadémiák rendes tanárainak
az egj'Ctcmen kell tanári képesítésüket niegszerezniök, Ezért aka
démiai tanszékre csak az alkalmazható, aki ezt a tudományos foko
zatot elnyerte, még pedig csak pályázat útján s rá következő ke
gyelmes királyi kinevezéssel. luinek módját ezen szervezeti szabályok
harmadik része fo^a leírni, még pedig állapotra* vagy bármely
m á s feltételekre való különbség nélkül.
X X I X . §.

Az akadémiák

rendkioüli

tanárai,

A tanárok száma az előadandó tárgyak számához van szabva.
De mivel mégis meglörlénhelik, hogy némelyiküket betegség vagy
más körülmény az ö szokott előadásaitól visszatartja, szükséges
volt gondoskodni, hogy minden karhoz megfelelő rendkívüli tanár
osztassék be, aki időközben az előadásokat folytatja az iskolában,
hogy a hallgatók tanulmányi előmenetelében semmiféle haladék vagy
akadály fel ne merüljön.
XXX. S.
Az akadémiai

hitszónok.

Az akadémiai hitszónoknak feladatai teljesen azonosak a/ok
kal, amelyekről fentebb említés történt, midőn az egyetemi hitszó
nokokról volt szó. Valahányszor az akadémiai elöljáróság összehivatik, ő is helyet fog foglalni benne. Az akadémia elnökének
van alárendelve s ha kötelessége teljesítésében bármi módon aka
dályozva van, teendőit a gimnázium hitszónoka fogja ellátni, akiről
a maga helyén még lesz szó.
1 r. i. egyházi vagy világi cgycn-e a pályázó.
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XXXI. S.
Az akadéműí

pedellusa.

Minden akadémiának saját pedellusa van, akit ugyanannak
elnöke ajánl és a királyi tartományi i^*azgaló megerösit. Továbbá,
kötelessége ugyanaz lesz, mint az egyetem bivatalszolgájának, azaz
pedellusának, akiről lentebb szó voll a 23. g-ban.

A királyi akadémiákm

Donalkozó néhánij más iárcjiiröl.

Az akadémiákhoz tartoznak a természetrajzi, természettani és
miiszaki múzeumok, ép úgy a könyvtár és a könyvsajtó ; azonban
ezeknek lárgyalására alkalmasabb hely kínálkozik ezen tanulmányi
szervezel második részében.
III. A [ u i ) i i n n á / Í u m o k .

XXXIII. §.
-4 főgimnáziumok^

elhelijezése és száma.

Már a bevezetésben megjegyeztük általánosságban, hogy a
nagyszámú ifjúság nagyobb kényelmére alkahiias helyeken számos
gimnázium van elhelyezve. Ezek kéliélék: némelyek t. i. tartomá
nyaikra, azaz kerületeikre való tekintettel kiválnak a többiek közül,
rögimnáziumoknak neveztetnek s a többieknek utánzandó példaképekúl vannak odaállítva. Ilyen főgimnáziumok elsősorban minden
olyan helyen álliltaltak, ahol királyi akadémiák vannak és pedig :
1. Hildán a királyi egyelemmcl
kapcsolalban,2.
Xayyszomhaiban,
3. GyörölL
4. Kassán.
5. Nagy-Váradon.
6. Zágrábban,
A többiek továbbá, igen alkalmasan vannak elhelyezve a többi
kerület fővárosaiban (in primariis urbibus);
7. Pozsonyban.
S. Besztercebányán,
9. Unguároll.
10. Pccsell.
í Archigyniiiasia.
2 A II. ker. kir. Uath. {;innná2inm cimébcn nzótn van az pegyctemi» jelző.

60

A / ISKOr.ÁK POLITIKAI KS (lAZDASÁCl KOHMÁNYZÁSA

5.
A föíjimnázinmok

ujazíjaiói.

A királyi egyetemen felálliloU l'öginináziuin igazgatója ugyanaz,
aki a nemes tudományoknak és szabad művészeteknek az elnöke,
akiről a 19. §-ban volt szó. Az akadémiákon ez a tiszt az elnökök
hivatalával együtt jár, akik mellé a humanitás idősebb tanára
igazgató helyettesül van beosztva. A lől)bi négy lőgimnáziumnak
királyi jóváhagyással kinevezeti saját igazgatói vannak, akik a
királyi tartományi igazgatók alá tartoznakI%zen igazgatóknak külön rendclelbe loglalt feladatai körülbelül
a következő pontokra vezethetők vissza. Gondosan ügyeljenek, ho"v
a tanárok kötelességüket el ne mulasszák, hogy az erkölcsi rendel
és fegyelmet, különösen pedig a hilbuzgóságot és kegyelelet a tanuló
iíjúság között ápolják, hogy a kiadásokat józan takarékossággal
osszák be, hogy havonkint legalább kétszer gyűlést tartsanak
tanáraikkal s a tanulmányi ügi'ekröl tanácskozzanak velük, a tár
gyalt ügyeket jegyzőkönyvbe vétessék, a főgimnázium történelét
megírassák, végül, hogy a fő, azaz tartományi igazgatókat minden
dologról oly gyakran, amint kivánni fogják, írásban értesítsék.
XXXV. §.
A főgimnáziumok

tanárai.

Valamint az akadémiákon, azonkcpen a főgimnáziumokon is
a rendes tanítás másra nem bizható. csak aki a jelöltek pályázatán
képességét igazolta és a királyi felségtől kineveztetett, állapotára
vagy helyzetére való minden különbség nélkül.
De rendkívüli tanárok és magántanítók, azaz az ifjaknak házi
nevelői is csak szigorú megválogatással alkalmazhatók.
XXXVI. §.
A főgimnáziumokban

tartandó

gyűlésekről.

Ezen gyűléseket már fentebb a 27. §. vázolta. Meghívandók
reájuk nemcsak a humanitás, hanem a grammatika rendes tanárai,
kiknek gyülekezetében az igazgató elnököl. Helyét, ha b á n n i módon
akadályozva lenne, vagy a legidősebb tanár foglalja el, vagy az,
akit a királyi tartományi igazgató kijelöl. A szabályszerűen lezárt
iratok pedig havonkint a királyi tartományi igazgatóhoz küldendőkát.
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XXXVIL §.
.4 fi'xjimjxázium

hitszónoka.

A hitszónokoknak közös feladataik vannak, ennélfogva szük
ségleien azokat e helyütt isinélelni. A szokásos tanári gyűléseken
nekik is van helyük.

xxxvin. §.
.4 fögimnázinmok

rendidonli tanárai és

magántanitői.

A rendkívüli tanárok kijelölésének okát adtuk a 2Í). §-ban.
Ezek sorában főképen azok lehetnek majd, akikről ezen szer
vezeti szabályok harmadik részében lesz szó. ahol a leendő tanárok
és lanilók képzőintézetét kell tárgyalnunk. Mérsékelt és munkájuk
hoz mért tiszteletdijat fognak kapni s engedélyt nyernek, hogy
fennmaradó szabad idejükben n»agántanítással vagy más módon,
valamelyes keresetre szert legyenek, mely rájuk bizott feladaluklól
legkevésbbé sem vonja el őket.
XXXIX. íí.
A föífimnázinmi

szolíják.

Kötelességük ugyanaz lesz. mini a pedellusoknak az akadémiá
kon, azért ill a 31. §-ban mondottakra emlékeztetünk.
l Y . A jiiiiiiiiiziiiniok.

XL, íí.
.4 felállitotl

ijimnáziiiniok

száma és elhclifezése,

A Magyarországon és kapcsolt tartományaiban felállított gim
náziumoknak számát és helyéi külön táblázat fogja feltüntetni.
E gimnáziumok szétosztásában egyedül a helyeknek a tanuló iíjúság számára való alkalmatossága volt szem előtt. Azonban semmi
akadály sem forog fenn, hogy a jövőben több gimnázium is állíllassék fül, Iia nagyobb vagy kisebb városok, melyek a táblázatban
egyállaUin nincsenek főlvéve, polgártársaik nagj'obb javára a királyi
felségtől erre engedélyt akarnak kérni. Ennek megnyerését biztosan
remélhetik, csak jelöljék meg az intézmény állandóságához szüksé
ges alapokat.
Ami az előadott lárgj-akat illeti, a gimnáziumok a főgimnáziu
moktól semmiben sem különböznek. Ami pedig a tanárokat illeti,
ezek legnagj'obbrészt a különböző szerzetesrendekből személteinek
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ki és pedifí elsősorban azokból, akik l)iiioklási jogot, terjedelmes
fekvöségeket. vagy kamatozó tökéket élveznek s ennél fogva növen
dékeik kiképzésére segítő eszkö/ökkel rendelkeznek. Végre azokból
is, akik koldulásból tartják fönn életüket. Ahol egyik rend sem
alkalmazható, vagy jogos okoknál fogva alkalmazásuk nem látszik
célszerűnek, meghivható mindenki, legyen bármilyen társadalmi
állapotban vagy helyzetben, csak jól föl legyen szerelve ehhez a
hivatáshoz megkívántató tudással és ügyességgel.
X U . ij.
A (fimnáziumi

i(juz<jalók.

Ha egy gimnázium valamely meghatározott rendre van is bízva,
mindazonáltal szabad lesz igazgatóját vagy ugyanabból a rendből,
vagy bármely más rendből és osztályból venni, aszerint, amint
az ügy érdeke kivánni fogja.
Ha az igazgató valamely szerzetesrendből választandó, a rend
kormányzói három alkalmas jelöltei tartoznak a királyi tartományi
igazgatónak fölterjeszteni, aki a Icgméllóbbat fogja ajánlani a kormányhatóságnak, kinevezéséhez pedig a királyi jóváhagyást fogja
kérni.
Bárki nyeri el azonban az igazgatói tisztet, tartozni fog azokat
a kötelességeket teljesíteni, melyeknek fő pontjai fentebb a 34. íí-ban
vannak röviden összefoglalva. Amennyiben ezt a hivatalt nem annak
a rendnek az embere látja el, amelyre az iskola ellátása egyebek
ben rá van bízva, a tanárok csupán hivatali kötelességük szem
pontjából tartoznak az igazgató joghalósága alá. Ha ennek teljesíté
sében hanyagság volna tapasztalható, először házi elöljáróik érlesítendők és csak ha ezek nem tudnák, vagy nem akarnák a téllenkedöket kötelességükre rászorítani, akkor kell a dolgot a királyi
tartományi igazgatónak följelenteni.
XLII. §.
A (fimnáziumi

tanárok.

Ha a gimnázium ellátása valamelyik rendre van bizva, ennek
főnökei tartoznak az íQúság tanítására alkalmas férfiakat idejében,
tehát legalább három hónappal az előadások megkezdése előtt
javaslatba hozni, úgyszintén a hitszónokot és hitoktatót is. A jelöl
tek névsorát a gimnázium igazgatója róluk való véleményének
csatolása mellett átküldi a királyi tartományi igazgatóhoz, akinek
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tlönlésétöl függ. hogy az ajánlott jelöUeket elfogadja, vagy a dolgot
az illető rend elöljáróival megbeszélje és más megoldáshoz nyúljon.
Az egyszer kijelölt és a királyi igazgató' döntésével mcgerősilelt tanárokat a rendfönököknck nincs jogában a maguk kifejezeti
hozzájárulása nélkül helyükről vagy hivatalukból elmozdítani, kivéve,
ha egészen különleges ok forog fenn. Az e nemű pedagógusok buz
galmának felébresztésére azon intézkedés is kegyelmes megerősítést
nyert, hogy ha a házi lelkiatyákat, vagy a szent ige hirdetőit bár
mely szerzetes rendben előjogok illetik meg, ezeket, mint gimnáziumi
igazgatók, iskolavezetők, vagy tanárok teljesen azon módon élvez
zék, mintha közszolgálatban eltöltött éveiket az emiitett rendi kötel
mek teljesítésében löHötték volna. Ugyancsak ide értendő a kórus
olvasástól való felmentés is s végül, hogy a koldulás terhétől fel
legyenek mentve, amíg a gimnáziumok üdvös ellátásával vannak
elfoglalva.
XLIIl. §.
Ni'luiiuf, <t ginmáziamok

igazifalására vonalkozó egyéh ügyről.

Az igazgatói és tanári gyűlések a gimnáziumokban ugyanazon
módon tarlatnak, amint azt a 27. Í;. megállapítja. A tanárok lét
számához még egy pedagógus járul rendkívüli minőségben, aki
őket betegségükben vagy más akadályoztatásuk esetén kisegíti.
Végül egy gimnáziumi szolga is alkalmazandó, kinek kötelességei a
*Í;Í. §-ban vannak röviden vázolva. A gyűlések írásba foglalt tár
gyalásai havonkint a királyi tartományi igazgatóval közöltetnek.
V. A iirnininalikai iskolák.

A grammatikai

iskolák jellege és száma.

Ez iskoláknak jegyzékét külön táblázat foglalja magában, mely
nek beosztásában főleg arra irányult a figyelem, vájjon fönnállottak-e már valamely helyen ilyen fajta iskolák és vájjon e helynek
magának van-e a szomszédos környékhez képest alkalmas fekvése.
Egyébként, miként az már a gimnáziumoknál megjegyeztetett, a
nagyobb vagy kisebb városoknak, melyek ettől a jótéteménytől
meg vannak fosztva, módjukban lesz ilyen iskolákat állítaniok s
nem is lesz nehéz ebben a királyi jóváhagyást kieszközölniök, csak
bocsássák rendelkezésre a fönntartásukhoz szükséges eszközöket.
Ezek az iskolák három grammatikai osztályban foglalkoznak a
tanuló iQúság kiképzésével.
1 Értsd főigazgató.
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XLV. í<.

A (jrammaiikai iskolák igazgatói^ és lanárai.
Ezen iskolák nagyobbrészt az ugyanolt vagy a szomszéd
helységben niegtelepcíietl szerzetesrendekre vannak bizva. Ilyenek
hiányában másokra is bízhatók, áUapotni és állásra való különbség
nélkül. Az igazgatóra nézve minden tekintetben ugj^anazoknak a ren
delkezéseknek van helyük, melyek valamivel előbb a gimnáziumok
igazgatóiról szóltak. Az egyházi tanárokat a rend elöljárói hozzák
javaslatba az igazgató tanácsának tekintetbe vételével a tarto
mányi igazgatónak, nki megerősítésükről dönt. Azokon a helyeken
pedig, ahol nincsenek szerzetesekre vagy egyháziakra bízott iskolák,
ugyancsak a tartományi igazgató íbgja a praefeclus véleményének
megiiallgatása után a tanerőket kinevezni.
Az igazgató lisztére és a haví gyűlésekre vonatkozó dolgok a
iennlcbbiekböl bőségesen megérthetök. ICzen grammatikai iskolának
h á r o m tanítója lesz, kik közül a legidősebb az igazgató teendőit is
ei fogja látni annak távolléiében, vagy nuis akadályoztaíása esetén s
az iskolai hivatalos iratokat is elkészíti; a második a gyűléseken a
jegyzői lisztet teljesíti. Hozzájuk járul a hítoktaló, aki a hittítkokat
és az erkölcstant csepegleti a zsenge gyermeki lelkekbe. Ha azonban
valahol kisebb a tanulók száma, a királyi igazgató- helálásához
kéj)esl az iskola igazgatója cgyúllal a hitoktató lisztét is végezni
fogja. Az egyetemen, az akadémiákon, a főgimnáziumokban cs
gimnáziumokban a grammalikai osztályok számára külön igazga
tóra nincsen szükség.
XLVI. §.
iXéhány, a grammatikai

iskolák

igazgatását illető más i'gijéh üggröl.

ügj'anaz a rend, melyre ezen iskolák igazgatása bizva van,
szolgáltalja a hitoktatói is és a rendkívüli tanári. Ha ez nem lehet
séges, akkor más valakit kell erre kijelölni, akit a larlományí kir.
igazgató fog jóváhagyásával megerősíteni és aki a corrcpclitor név
vel jelölendő meg. Ha e tisztét megfelelően teljesíteni fogja, reménye
lehet, hogy elnyeri a rendes tanári állást. Alkalmaztatni fog egy
iskolaszolga is ugyanazon célból, miként már fentebb mondottuk.
í Az tTcdcti szövegben
2 Főigazgató.

pracfcctus.
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IIL Fejezet.
A Inniihuányi üjiyvk politikai inazíiatás:k, tekiiUve a n é p i s k o l á k a l , illelőlen
a Maiiyarorsz/iifon t'^s kapc-soll lartoniányaiban l a k ó iium/etck iskoláil.

XLVIL %
A népiskolák

sziikségesscífc és hasznossáí/ít.

Ezen közoktatási szervezetnek niinteg}' egyik tagozatát teszik
a népiskolák, melyekről már ezért is a legnagyobb körültekintéssel
kell gondoskodni, mert az itt elkövetett legkisebb mulasztás
az egész közoktatás épületének és a nevelésnek alapját megingatná
és ;i felsőbb tudományokból majdan az országra háruló hasznot
késleltetné, vagy teljesen megsemmisitené. Knnél fogva ezeknek
Igazgatásában mind a tulajdonképeni tanulmányi ügyek, mind az
erkölcs-fegyelemre vonatkozók különös gonddal rendezendők.
Minden intézkedés főkép arra irányuljon, hogy a tanulás
munkája a gyermekeknek könnyűvé és kellemessé tétessék és épen
ezáltal azon néhány éven belül, amennyit legtöbbjüknél a tanulásra
szánni szokás, sok ép oly hasznos, mint szükséges ismerethez j u s 
sanak.
Knnek a megfontolása azzal együtt, amit a bevezetés az ország
lakosainak sokféleségéről és magukról ezen népiskolákról mondott,
fogja megadni azokat az irányelveket, melyek szerint politikai
szervezetük és kormányzásuk berendezendő. Természetesen min
denek előtt arra lesz szükség, hogy a tanítók, akik ezen iskolák
vezetésére hivatva vannak, a tanítás mesterségét és módját meg
tanulják és ügj'ességükről ismételten tanúbizonyságot tegyenek.
Csak ezután osztatnak be az elsőrendű (vagy fő) népiskolákhoz,'
hogy ott a tanítójelölteket a tanítás ugyanezen mesterségére meg
tanítsák.
Ez iskolák királyi felügyelőiről szóló fentebbi részt e helyütt
ismételni felesleges volna. Hogy azonban politikai kormányzásuk
leírásában sorrendben haladhassunk, bizonyos osztályokba kell
őket osztani, melyek közül az egyik az elsőrendű népiskolákat,
a második a többi nagyobb városi népiskolákat és a harmadik a
kisebb városi és a falusi népiskolákat fogja magában foglalni.
' Scholae vcrnaculae primarJac (scu capit;iies).

Az 1777-iki lí:iti.. K.Iucrili'.uis.
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I. X'A clsőrcnHil IM>|)-, uxa/. iieiii/.4>M iskolák.

XLVIII. §.
Az elsőrendű nép- /azaz nemzeti/ iskolák ellicíi/ezése és száma.
Az imént mondottakból eléggé kitűnik, hogy ezen iskolák fö
célja abhnn rejlik, hogy az egész országban elhelyezett népiskolák
élére állítandó tanítók bennük képeztessenek, akik mindenütt ugyan
azon tanítási módszert vezetik be és állandóan megtartják. Azért
ezen loelenii iskolákat közönségesen ní>rmalis iskoláknak szokás
nevezni, mivel mintegy mintái és nevelőintézetei a többieknek.
Számukat illetőleg szükséges, hog>' valamint minden kerület
ben iőgimnáziuin s ugyancsak népiskolai királyi felügyelő van,
azonképen egy elsőrendű nép-, azaz normális iskola is legyen. Kbben
nemcsak a gyermekeknek kell teljesebb és bővebb oktatásban részesülniök, mint a többiekben, hanem maguknak a tanítóknak is,
bogy hivatásuk teljesítésében gyakorlatot szerezzenek. Nem is alkal
mazandók tanítói állásban előbb, mintsem képességüknek szigorú
vizsgálaton tanújelét adták. Hogy mindez annál biztosabban elér
hető legyen, a királyi felügyelő sohasem fog hosszabb ideig távol
maradni az e nemű iskolától, kivéve, ha a többieknek ellenőrzésé
vel lesz elfoglalva,
XLIX. §.
Az elsőrendű né/nskolák

igazgalója.

Ezen iskolák igazgatóit kettős vagj' hármas jelöléssel a királyi
tartományi felügyelő' hozza javaslatba ugyanezen kerület királyi
tanulmányi igazgatójának, aki a jelöltek névsorát átküldi a maga
felettes hatóságához. Maga a kinevezés azonban a királyi felségnek
van fenntartva, miként a főgimnázíuinoknál. Az igazgató alá lesz
rendelve a népiskolák királyi felügyelőjének, ennek távollétében
ellátja teendőit, l'-gyéb kötelességeit pontonkint külön rendelet fogja
egybefoglalni. Lényegük a következőkben jut kifejezésre.
1. Gondosan őrködni fog, hogy a tanítók a reájuk bizott fel
adatot minden részében pontosan teljesítsék: a tanítói állásra
pályázókat személyesen fogja kioktatni, mikép közlendők a gyerme
kekkel a tantárgyak, főkép azonban arra a módszerre, hogy ma
gukat velük megértessék, körültekintő eljárásra, kimutatások és
jegyzökönyvek készítésére és más elteiére.
1 Inspcctor rcííius provinciális.
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2. A gyermekeknek, sőt maguknak a tanítóknak erkölcseit is
niegíigycli és szemmellartja. Pontosan felterjeszti az előírt táblázatos
kimutatások mintája szerint félévi jelen léseit. A tanítót, akit a
kerületben megüresedő tanszékre az illetékes tényezők ajánlanak a
királyi felügyelő véleményének meghaDgalása után, megerősíti. Az
iskolákat gyakran váratlanul meglátogatja, jelen van a nyilvános
vizsgálatokon. Szóval, a reá bízott feladatot minden részében kiváló
gonddal teljesiti.

Áz elsőrendű néj)isL'olák lanilói.
1. A tanítók megválasztásánál gondoskodni kell egy jeles
tanító kiszemeléséről a szépírás számára, aki a csinos és helyes
írásmód szabályait gyakorlatilag is tudja lanilani és könnyen olvasbató s a szenmek is kellemes irást tudjon a tanulókkal elsajátíttatni.
2. Alkalmazandó egy rajztanító,^ vagy amint mondják, egy raj
zoló mester is és a többiek mind, akiket a német örökös tartomá
nyokban felállított elíéle iskolákban alkalmazni szokás. A rajzlanulásra a gyermekek csak válogatva, a tanítójelöltek azonban különb
ség nélkül valamennyien odabocsátandók s ha ebben a tárgyban
kitűnnek, egyenlő feltételek mellett előnyben fognak részesülni a
tanítói állások elnyerésében.
3. De a zenetanár- sem hiányozhalik s ez a tanítókat, akik
többnyire templomi szolgálatra vannak kötelezve, mind más hang
szerek kezelésére is, mind főkép orgonálásra fogja tanítani. Mert
nemcsak a falvakon, hanem többnyire a nagyobb és kisebb váro
sokban is régi szokás, hogy isteni tisztelel alatt a zenének, mint
egyik fontos kötelességüknek ellátásai, az iskola tanítóitól várják.
4. Mindazokat a pedagógusokat, kikre népiskolák igazgatása
fog bízatni, a királyi tanfelügyelő és az elsőrendű, azaz normális isko
lának az igazgatója hozza javaslatba. A kerületi tanulmányi igazgató
erősiti meg őket s alá lesznek rendelve az elsőrendű iskola igazga
tójának. Végül a szépírást és a rajzot a többi népiskolában is tanítani
fogják a rendes tanítók mint rendkívül tárgyakat külön meghatá
rozott díjért.
LI. §.
Az elsőrendű népiskolákban iarlandó <jyülésekröL
E gyűlések a fentebbiekben meghatározott időben és módon
tartatnak a királj'i tanfelügyelő elnöklete alatt s meghivatnak reájuk
í Praeccptor grapliídis.
2 Magístt^r musicac.
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az elsőrendű iskola ifía/.galója, a icgidösebb lanár és a hiloklaló.
Ezeken megvitatandó minden, ami az iskolák kellő rendjére és a
gyermekek oktatására vonatkozik. Különösen pedig gondoskodni
kell azok pontos jegj^zékének összeállilásáról, akik a kerületben
betöltendő tanítói állásokra készülnek. Ebben külön-külön feljegyzen<lő az időpont, melyben az előadások hallgatására jelent
keztek, születésük helye, szüleik, koruk, előmenetelük a nyelvek,
zene s más tárgyak ismeretében, erkölcsi, viseletük, kilépésük ideje
és okai. Azonkívül a távozóknak adandó szokásos bizonyítványok
csak ezen gyűléseken állíthatók ki. Ezek a királyi tanfelügyelő, az
igazgató és a hitoktató által aláirandók és az intézet rendes pecsét
jével megerősítendők.
LIl. §.
Az elsőrendű népiskolák

szoUjűja.

Itt is ugyanazért van szükség szolgára, mint bármely más
iskolákban ; ug>'anaz a kötelessége is. Minthogy községi épület gon
dozását veszi ál, megfelelő ellátást a községtől kell kai)nia.
II. A löhbi níMiy<>l>l> városi

népiskola.

L i n . §.
A nagifohh városi népiskolák

elhelifczése.

Minthogy nemcsak a szabaíl királyi városokban, hanem szá
mos más községben is az iskola igazgatón kívül még kántor és
orgonista is van,a nagyobb városi népiskola kellőberendezéséhcz pedig
a hitoktatón és a latin nyelv elemeinek tanítóján kívül három
tanító elegendő, nem lesz nehéz az ország számos községében ily
nemű népiskolákat nyitni, hogy bennük a gyermekek szüleik leg
kisebb megtcrheltetésével a tudományokra és jó erkölcsökre tanít
tassanak.
LIV. g.
A mupjohh városi népiskolák igazíjatói,^
Mivel az e nemű iskolák fenntartása és az összes költségek és
szükséges épületek szolgáltatása, már régi szokás szerint, a községi
elöljáróságot terheli, mindenesetre méltányos, hogy az igazgatónak és
a tanítóknak megválasztása is ö reá tartozzék. Szükséges azonban,
hogy ezek az elsőrendű népiskola képző tanfolyamát elvégezzék és a
I líectores.
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képesítést megszerezzék előbb. Ezek közül ajánl az elöljáróság
jelölteket a királyi tanfelügyelőnek, akiket a tankerületi igazgató
erösit meg, a lanulmányi és fegyelmi ügyekbe azonban semuiikép
sem avatkozik bele.
Továbbá, az iskola igazgatónak a város anyanyelvén kívül a
némel nyelvet is értenie kell s legyen ezen iskola tantárgyaiban
annyi gyakorlottsága, hogy magukat a tanítókat irányíthassa s
mintegy kezével vezethesse, példájával buzdítsa. Mindenütt, ahol
elsőrendű népiskola áll fönn, ott a rektor teendőit maga az igaz
gató* látja el. Egyebekben pedig valamelyik tanácstagot fogja a
királyi tanfelügyelő a gondnoksággal megbízni, hogy a rektor kétes
esetekben hozzá folyamodjék. Kényes ügyekben azonban mindig a
kir. tanfelügyelő véleményét kell írásban kikérni.
LV. §.
Á nagyobb városi népiskolák

tanítói.

Ez iskolák tanítóinak kinevezése, miként föntebb szó volt róla.
a városi elöljáróságtól függ, mely a helybeli lelkész tanácsát is
meghallgatja. Csatolni kell azonban az elsőrendű iskola igazgatójá
nak véleményét és írásba foglalt bizonyítványát az illető rátermett
ségéről. Minthogy pedig a tanítói állásra többnyire kántorokat és
orgonistákat választanak, ahol nincs mód másokat alkalmazni,
könnyen kitűnik, mily nagy gonddal kell kiképezni az elsőrendű
iskolákban a zenéből a tanítójelölteket.
Mindenült, ahol elég jelentékeny a jobb nevelésre érdemes
iijúságnak száma, a polgárok azonban oly szűkös anyagi helyzet
ben vannak, hogy a tanítókat fenntartani és ellátni nem tudják, a
királyi kerületi tanfelügyelő minden utat-módot gondosan meg fog
vizsgálni, hogy a polgárokat szegénységükben akár szerzetesek közre
működésének igénybevételével, akár bármi más segítség nyújtásá
val támogassa.
LVI. §.
A nagi/obh oárosi népiskolák

hitoktatói,

A plébánosoknak egyik legfontosabb kötelességük, hogy a gyer
mekeknek gyöngéd lelkébe az erény szeretetét, a becsületesség
magvait és a hit titkainak ismeretét beoltsák. Ha tehát hivatásuk
nak fő feladatait teljesíteni, a hazának derék polgárokat és a király
nak hű alattvalókat nevelni akarnak, önként meg kell ragadniok
1 T. i. az flemi képzÖ igazgatója.
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az alkalmat és maguknak kell kovelelniök a hiloklaló feladalait.
Mindenesetre jogtalanságot követne el velük szemben, aki rajtuk
kívül más erkölcs ós vallástanílókat vezetne be az iskolába. Más a
helyzet a relsőbbfokú iskolákban, noha ezeket is be kell jelenteni
a püspököknek a joghalóság elnyerése végett. Az oktatás e j á m b o r
feladata tehát, mint egy öröklött tulajdon a plébánosoké lesz, mclj'röl egykor szigorú számadási kell adniok Istennek. Szabadságuk
ban lesz azonban segédlelkészeiknck helyeltesilését, vagy szerzetesek
közreműködését igénybe venni, ha csak nincs valami akadály^
melyről ilyen esetben az igazgatók a királyi kerületi felügyelőket
értesítik.
III. A kisebb városi és falusi iiépisk(»l:ík.

LVII. í}.
A Icisehh városi és falusi népiskolák

elheli/ezcsc.

Kzek az iskolák a nagyobb városi iskolákkal egyebekben meg
egyeznek, egy tanítójukkal és a tantárgyak számával azonl)an
különböznek tőlük. KIőször. meri a kis városokban és a falvakon
az ifjúságnak társadalmi helyzetéhez képest sokkal kevesebb isme
retre van szüksége; továbbá, több tanító fenntartásának költségeit
rendesen nem birják fedezni. Azért igen gyakran megtörténik, hogy
a hitoktatón kívül csak egjx'tlen egy, vagy kél tanító állhal rendel
kezésre, így tehát a lakosság buzgóságán fog múlni, hogy gyerme
keik olyan oktatásban részesüljenek, mely az ő viszonyaiknak meg
felel.
LVIII. §.
A kisehh oárosi és falusi népiskolák

igazijaiói^ cs lanilói.

Ez iskoláknak igazgatása és gondozása különösen a kisváro
sok és falvak földbirtokosainak s a tem])lomok kegyurainak aján
landó fel, akik a helység lelkészének tanácsát is meghallgatják. Xeni
alaptalanul remélli a haza, hogy alattvalóink javáért a tanítók sze
rény javadalmazását nemes lelkűén fedezni fogják s felajánlják
ellátásukra és elhelyezésükre segítségüket s erejükhöz kéj^est lániogatni fogják ezt az üdvös intézményt.
Az iskolák felügyelete a plébánosra bízatik, aki írásba fogla
l a n d ó külön szabályzat utasításai szerint fogja igazgatásukat ellálni
és nem kevésbbé óvakodni fog, hogy igen sok helyütt megrögzött
helytelen szokás szerint a tanítókat házi magán szolgálatokkal
elfoglalja. Az erkölcs- és vallástan tanítását magának fogja fenntartani.
í Az eredetiben : praefectus.
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Ha valahol a földesurak, vagy maguk a lakosok iskolájukat
tökéletesíteni s a tanítók számát felemelni akarják, közöljék a dol
got a királyi tanfelügyelővel és teljességgel semmi akadály se
riassza el ezen üdvös tervüktől, csak állandóságáról kellően gon
doskodjanak.

IV. Fejezet.
Az ái'vnitázak.
LIX. §.
Az árvaháznk polUikai vjazijaUisávóly Ickinlettel az ifjnsáf/ oktalására
és nevelésére.
Az oktatásügynek az árvaházakban való rendezése és áz egy
öntetű eljárásnak biztosítása mindenesetre a jelen szervezet köréhe
tartozik, noha a gazdasági és fegyelmi ügj'ek intézése más hatósá
got illet meg.' lilnnélfogva a népiskolai királyi tanfelügj'elönek lesz
a feladata arról gondoskodni, hogy a tanulmányokra, a módszerre,
az iskolai rendtartásra vonatkozó minden ügy az ezen szervezetben
megállapított szabályok szerint kezeltessék, hogy a félévi jelentések
hozzá pontosan beküldesscnek s hogy a távozó tanító helyéi
a tarlományi igazgató hozzájárulásával betöltse. Egyél)ként kívána
tos volna, ha minden kerületnek meg volna a maga saját árvaháza,
abban a helységben, vagy annak szomszédságában, ahol elsőrendű
elemi népiskola van. líz esetben t. i. az árva fiúkat ki lehelne nép
tanítóknak képezni és az ilyen árvaház mintegy magvető iskolája
volna ezen tanítóknak.
Ezek tehát a fő elvek és módok a népiskolák berendezésére
és egyöntetű szal)ályozásuk keresztülvitelére. Hátra van most még a
tanintézeteknek egy másik neme, a lyceumok. Minthogy ezek nem a
tanulmányi közalapból, hanem egyes magánfelek költségeiből tar
tatnak fenn és igazgattatnak, megfelelő külön tárg>'alást igényelnek.

V. Fejezet.
A (annlmúiiyl űnyek politikai tjpt'/jjafiísa, l4>kinl<>i(el a/.on intézetekre,
niulyek nein é l v e z n e k a taiiiilinúiiyi k ö / a l a p b ö l seip'lsétjet.

LX. §.
Az érseki és püspöki líjcennwk,
A főpapok bőkezűségéből épen nem kis számban keletkez
tek tanintézetek Magyarországon, melyekl)en mindkét közösségI T. i. a kegyes aliipítványok I)izottságíit.

2 T. i. állam és egyház.
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javára neveltetik az iQúság. Ez áldozatkészség kiváló eniiékeil
mutatják Kalocsa. Eger, Veszprém, Vácz. Nyitra, Várad és Pécs,
De ma is akadnak kiváló férfiak, akik elődeik nyomdokain haladva
ezen lyceuniokat fejlesztik, noha a nagyobb vetélkedés kedveért még
azon egyházmegyék!)öl is, amelyekben ilyen tanintézetek fennállanak. a kispapok egy részét az egyetemre és a királyi akadémiára
kell küldeniök.
E lyceumok kormányzása a dolog természeténél fogva a fő
papok kezében van, akik épen erre való tekintettel semmiben sem
függnek a tartományi királyi igazgatóktól, hanem a lanulmánvi
ügyekben közvelellcnül érintkeznek a politikai hatóságokkal, innen
kapják a királyi rendeleteket s kétes esetekben ö hozzájuk fordul
nak. A tételeket és a vizsgálatok eredményét azonban a királyi
akadémiákon divó szokás szerint az általános egyöntetűség kedve
ért átküldik az egyetemi tanácshoz. Ugyancsak ők fogják kijelölni
a lyceumoknak királyi jóváhagyással niegerősílendö helyetles igaz
gatóit, azaz elnökeit, akik ezen teendőket ellátni s mindazon köte
lességeket szorgosan teljesíteni tartoznak, melyek a királyi akadé
miák elnökei számára a 26. §-han megvannak szabva. Különösen a
félévi táblázatos kimutatásokat magának a püspöknek, mint az ö
királyi főigazgatójuknak útján terjesztik fel.
Minthogj' az egyetemes közoktatásügynek égető érdeke, ho"v
a tudománynak mindenütt ugyanaz a szelleme és a tanításnak
ugyanazon szabálya érvényesüljön: senki sem alkalmazható ezen
lyceumok tanári székén, aki a tudományes fokozatot a királyi e<ívelemen meg nem szerezte, vagy lanultságának nyilvános tanújelét
nem adta s erről azon kartól, melyhez az általa elnyerni kivánt
tanszék tartozik — jeles bizonyítványt nem kapott. Szóval ezen
lyceumok minden tekintetben a királyi akadémiáktól átvett sza
bályokhoz fognak alkalmazkodni.
LXI. §.
A szerzetesrendi iskolák igazgatása.
A házi tanulmányoknak vezetőjét maga a szerzetesrend nevezi
ki, de a királyi tanulmányi igazgató megkérdezésével, aki a jelöltet
királyi jóváhagyással leendő megerősítés végett a politikai haló
ságoknak javaslatba hozza. Ennek azonban tudományos fokozat
vagy legalább egyetemi licentiatus birtokában kell lennie. Ez igaz
gatók teendői tökéletesen ugyanazok, mint a királvi akadémiákon
kinevezett elnököké. Közéjük tartozik az is, hogy a tételekel pon
tosan átküldjék az egyetemre.
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Maguknak a tanároknak épenséggel az egyetemen vagy leg
alább valamely közelebb fekvő akadémián kell szaktudományukkal
megismerkedniök és képesítést szerezniök. Ha ennek a teltételnek
nem akarnak megtelelni, tudniok kell, hogy a tanári működéstől
clliltatnak. De nemcsak ezen okból tétetik a rendeknek kötelessé
gévé, hogy legkiválóbb növendékeiket az egyetemre vagy a királyi
akadémiára küldjék kiképzésre, hanem főképen azért, mert a gram
matikai iskoláknak és a gimnáziumoknak nagy része ö rájuk van
bizva. Tartoznak ennélfogva minden eszközt felhasználni, hogy
ismétlő tanfolyamok segítségével tagjaiknak helyes kiműveléséről
és kicsiszolásáról gondoskodjanak.
LXII. §.
A

papnevelö-Mézeiek.

A lelkészeknek az itjúság nevelésében vállalandó feladatait
fentebb kifejteltük. Nagyon iöntos tehát, hogy a kispapokat a pap
nevelő intézetekben ezen fela<latok ismeretére és teljesítésére kellően
ráoktassák s idejekorán hozzászoktassák azon kötelességekre, me
lyeket később végezni fognak.
A papnevelő-intézetek kormányzása, bevett szokás szerint, tel
jesen a főpapok kezében marad, úgy azonban, hogy bennük a jelen
tanulmányi szervezel teljesen figyelembe vétessék mind a tantárgyak
főrészei, mind az időbeosztás tekintetében. Ezért tehát e dolgokban
állandó érintkezés tartandó fenn a királyi politikai hatóságokkal.
Ugyancsak a tanulmányi előmenetelről szóló jelentések is az összes
tételek egy-egy példányainak csatolásával átküldendők. Jó volna
azonfelül, ha az igazgató és helyettesének tisztére is nem igen
alkalmaznának másokat, mint akik az eg>'etemen kiválóságuknak
tanújelét adták.
LXIII. §.
A nemes ifjak (ikadémiái és

koiwiktasaL

A nemes iíjak nevelőintézeteinek kormányzói nemcsak a
gazdasági ügyekre és háztartás vezetésére tartoznak felügyelni,
hanem a növendékeknek tudományos és erkölcsi oktatására is.
Valamint tehát a gazdasági ügyek kezelésében, a növendékek felvé
telében s egyéb kormányzati leendőkben a főgondnokoknak és fő
hatóságoknak v a n n a k alárendelve, azonképen a tanulmányi ügyek
gondozásában teljesen a tartományi igazgatóktól függnek s az o k 
tatás állapotáról nekik adnak számot, a félévi jelentéseket az előirt
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táblázatos kimutatásokkal hozzájuk terjesztik Í'el. Ebből kiderül,
hogy ezen kollégiumok vezetőit a gondnokok nevezik ugyan ki,
de a tartományi igazgatók tudomása nélkül hivatalukat sem el
nem foglalhatják, sem el nem hagyhatják. Ezen állásra továbbá
csak luílásukkal cs derék jellemükkel kiváló férfiak alkalmazandók.
De mind a házi felügyelőknek s ezek helyetteseinek, mind a
tanároknak olyan embereknek kell Icnniök, akik az egyetemen
megújították ismereteiket s kiművelték magukat. Ezeknek köteles
sége, hogy az iskolában előadottakat otthon az ifjakkal átismételjék
s a hozzájuk beosztottakat a rokon tárgyakra és nyelvekre oktas
sák. E célra az illető tankerületi királyi igazgató tisztán erre a
tárgyra vonatkozó külön rendtartást és szabályzatot fog kidolgozni
és a politikai liatóságok útján a királyi felségnek megerösités végett
felterjeszteni. Egyébként, ha az ilyen nevelőintézetek vezetése nincs
valamely meghatározott rendre bizva, felügyelőiket és nevelőiket
bármely rendből vagy osztályból lehet kiszemelni. De ha ilyen
kollégiumnak kormányzása valamely szerzetesrend kezében lesz,
felügyelőik kinevezésénél ugyanazok az elvek veendők íigyelembe,
aminőkről fentebb az iskolák tanárainak kijelölésénél szó volt.
LXIV. S.
A nem római kalholikns valU'm'uik iskolái.
Igen sok helyen vannak iskolák olyanok számára, akik nem
;» római kalholikus vallást vallják. Minthogy ezekben leendő polgálok neveltetnek, királyi gondoskodás tárgya ezeknek helyes igazga
tása. Ez az intézkedés azonban semmi módon sem kívánja meg
zavarni azon jogok birtoklását, melyeket nekik vnllásuk dolgaiban a
törvények és királyi engedmények jullaltak. Ám az állam boldogsága.
mely főképen a tudományok tárgyalásának egj'öntetü formájától függ,
mindenesetre megköveteli, hogy a különböző iskolákban az illető
tudományszaknak azonos fejezetei tárgyaltassanak, ugyanaz a mód
szer, az igazgatásnak ugyanaz a módja, ugyanaz az erkölcsi fegye
lem biztosiitassék, mely az egész országot és kapcsolt tartományait
egyelendegesen kötelezi.
Hogy ezen elvek mindenkorra gondos figj'elenibc vétessenek,
ezen iskolák igazgatói és gondnokai tankerülelük királyi igazgatójá
n a k alárcndelen<lők, a félévi jelentéseket pontosan felterjesztik, az
iskolák megvizsgálását szívesen megengedik abban a biztos meg
győződésben, hogy a királyi igazgató befolyása a tanulmányi és
fegyelmi ügyek korlátait nem fogja átlépni.

\/.
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Az igazgatók^ és tanítók elbocsátásának joga régi helyén fog
maradni. Azonban az ilyen elbocsátást mindenkor be kell jelenteni
a királyi tanulmányi igazgatónak, annak a megállapítása végett.
hogy ezen állások alkalmas egyénekkel töltettek be. Továbbá az
ij^azgalóknak kötelességei teljesen ugyanazok, mint az elnökök
és igazgatók kötelességei az ország többi gimnáziumaiban vagy
akadémiáin.
Egyébként bármely lelekczethez tartozó ifjúságnak jogában
lesz tanulmányait magán a hazai egyetemen vagy a királyi akadé
miákon vagy bármely más intézetben és gimnáziumban végezni. Hogy
pedig vallása miatt senkinek semmiféle nehézségek ne támasztassa
nak, a legszigorúbban meghagyatik minden nevelőnek és tanítónak,
hogy a tanulókkal minden különbség nélkül bánjanak, s őket mint
egyazon királynak alattvalóit és eg\' országnak polgártársait köl
csönös szeretetre és egyetértésre buzdítsák, a béke és egyetértés
megzavaróit pedig szigorúan megl)ünlessék.
Az iskolai tankönyvek a királyi egyetem bírálata alapján engedélyezendök (a vallástanra vonatkozóknak teljes érintetlenségükben
való meghagyásával) s az egyelem sajtóján nyouiandók» hacsak vala
mely királyi kiváltságba nem ülközik. De általában óvakodni kell
mindegyikben attól, hogy a vallás védelmére keserű indulat és
vádaskodás vegyüljön az előadásba. Mert ahelyett, hogy az ellentétes
érzületű felek ily módon kölcsönös hibájukról meggyőznék egy
mást, inkább a gyűlölet és megvetés lángját gyújtják meg egymásban.
II. SZAK.\SZ.
Az iskolák gazdasági igazgatásának módjáról különösen.
LXV. ííAz iskolák igazíjaiáaára szftkscíjcs kiUönféle köUségck.
Az iskolák és tanulmányi ügyek politikai kormányzásának
megállapítása után most már azt kell szemügyre venni, micsoda
költségekből és befekletcsekből igazgatható és tartható fönn állan
dóan ilyen nagy intézmény. Az e célra felmerülő összes kiadások
körülbelül a következő pontokban foglalhatók össze:
1. hogy a nyilvános iskolai épületek gondoztassanak és karban
tartassanak, 2. hogy a tanügyet szolgáló tanítóknak megfelelő íizotés
adassék, H. hogy az országos tanügy terén kiválóan érdemesült féríiaki Uectores.
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nak tiszteleti dijak utalványozlassanak, 4. Iiogy azoknak, akik ki
szolgállak és az iskola porondján kifáradlak, tisztességes megélheté
sük eszközei megadassanak, ö. hogy a jövendőbeli tanítók számára
kcpzőinlézel álliüassék. Vcgül íl mivel az intézmény egész életképes
sége és állandósága a helyes rcndlöl és a kötelességek célszerű l'eloszlásától, kölcsönös összefüggésüktől függ, szükséges, hogy a tan
ügy terén működő igazgatók, elnökök, felügyelök és elöljárók a
hivalaluk ellátásához szükséges költségekkel ellátassanak. Kezdjük
az utolsó pontnál,

I. Fejezet,
A l:iiiiiliiiáii>'i Míiyek politikai i(|ay.{|alásái'a szriksétfos költséj}<'k.

LXVÍ. S.
A királyi

egyelem és az Összes nxigyurországi lamümányi
galójál illelö költségek.

ügyek igaz-

E főigazgatónak hivatali állása miként föntebb szó volt róla,
össze lesz kötve a tanulmányi bizottság' elnöki tisztével. Minthogy
ezen díszes hatáskör egyébként is kiváló és az országban előkelő
állást betöllö férfiaknak fog julni, s minthogy csupán az egyetem
és más főiskoláknak megvizsgálása fog reájuk hárulni, melyre külön
királyi elhatározással kapnak megbízást, nem szükséges ezen főigaz
gatói állási azok osztályába sorozni, akiknek fizetése a tanulmányi
közalapból utalványozandó.
LXVn. §.
A lankernleíi

igazgalókal

és a népiskolák

felügyelőit

illető

köllségek.

Ezen kerületi királyi igazgatók, valamint a népiskolák fel
ügyelői vagy a papok és a mágnások, vagy a nemesek rendjéből
fognak kiszemeltelni; mindkél esetben azonban olyan férfiakból.
akik a niegkivántató képességek birtokában vannak és kimagasló
hivatali állást foglalnak el. Az ő vonzódásuk a nemes tudományok
hoz és fenköll gondolkodásuk tehát bizonyosan ösztönözni fogja
őket, hogy nagy lelkesedéssel megragadják ezt a szép alkalmai,
hogy a hazának és a királynak jó szolgálatokat tegyenek. Fárado
zásuk jutalmát főkép abban a büszke tmialban fogják találni, bogv
ezen hivatásuknak derekasan megfelellek. Évi tiszteletdijat mind
azonáltal kapni fognak a tanulmányi közalapból és pedig a ncj)1 A helvlartó tanácsban szervezett cumissio studíoi-um.

:VA ISKOLÁK rOUriKAI KS CiAZDASAriI KORMÁNYZÁSA

77

iskolák felügyelői azonnal, s tankerületi igazgatók pedig akkor, ha
majd a kincstár pénzügyi viszonyai megengedik. Jövőben még
egyéb más jntalomdijakat is remélhetnek a fejedelem bőkezüségcbőK Ezenkivül minden tankerületi igazgató kerületeinek számához
képest tiszti iniokot fog kapni a tanulmányi pénztárból fize
tendő évi járandósággal.
Minthogy az eddig felsorolt állások a tanulmányi alapot nem
fogják nagy költséggel megterhelni, mindenesetre méltányos, hogy
az oktatás eme vezérférüai üdvös hivatásuk teljesítésében új kiállá
sokkal ne terheltessenek. Tekintve tehát, hogj' az iskolák megvizs
gálása és a hivatalos levelezés ezen állás különös teendői közé tar
tozik, legméltányosabl), ha az elsőre vonatkozólag napidíjak ulalványozlatnak számukra, e másodikat illetőleg pedig, ha kész kiadásaik
meglériltetnek.

11. Fejezet.
Eii>'(-*nes iskolai Os líiiuilniáiiyi köllséí|szriksé!|l<*ti>k.
LXVIII. §.
Az akadémiák clnőkeÜ, a főgimnáziumok
és az elsörcmlü népiskolák
ujazgalóit és a grammatikai iskolák elóljáróil illető költségek,
Kzen elöljáróknak fentebb meghatározott halósági teendői min
denkor a különféle tudományszakokban jártas férfiakra bizandók,
elsősorban az iskolák kiérdemesült tanáraira, akik számára ennélfogva
a tanulmányi pénztárból megfelelő évi fizetés állapíttatott meg. Joguk
lesz azonban tisztes kárpótlás fejében bármely tanszéket rendkívüli
minőségben ellátni.
LXIX. §.
A tanárokai

és t(tnilókat illető

költségek.

Minthogy az egész serdülő iíjúság, azaz az egész haza reménye
és legdrágább kincse van a tanítók lelkiismeretére bizva, hogy
tanítsák és képezzék mindazon tudományos ismeretekre, melyektől
általában az ország jóléte függ: minden bizonnyal nagyon terhes
feladat és csömörrel s temérdek bosszúsággal járó súlyos m u n k a
nehezedik vállaikra. Azért nagy jutalmakkal kell őket buzga
lomra serkenteni, csüggedésükben felemelni. Ami az évi fizetést
illeti, elég gondoskodás történt, hogy a tisztességes megélhetés ki
fussa belőlük, túlságos mégsem legyen, mert a szerény otthon szor
galomra, a j u t a l m a k versenyre szoktak sarkalni. Ezért nem fog
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hiányozni az alkalom, hogy jövedelmüket í^yarapilsák, vagy azállal,
hogy rendkivuli tárgyakból magánórákat adnak, vagy irodalmi mű
ködést lejtenek ki, vagy végfil azzal, hogy lanilói hivatásnkat
példás szorgalommal teljesitik. Hasznos munkák Íróinak a sajtó
pénztárból, a többieknek az erre a célra szánt alapból l'og megrelelö <Iíjazás jutni.
Az ifjúság oktatására hivatott tanítók két osztályba tartoznak.
Kgyik részük t. í. a világi papok és a szerzetesek rendjéből, másik
bármely más rendl)ül toborozható, ligyelemi, akadémiai és főgim
náziumi tanszékre minden különbség nélkül bárki elölt nyitva van
az út, csupán arravalóságát kell szabályszerű bizonylatokkal iga
zolnia. Azonban a gimnáziumoknak és grammnlikai iskoláknak
tanerőkkel való ellátása legnagyői)brészt szerzetesrendekre van bizva.
Az elsőkre nézve három íizetési osztály állapíllalolt meg vállalt
kötelezettségüknek különböző idölarlania szerint s elrendeltetett,
hogy szolgálati éveiknek növekedésével íizetésük is megfelelő arány
ban növekedjék.
A gimnáziumoknak szerzetesrendü igazgatói és a grammatikai
iskoláknak prefektusai pedig, noha meg is kaj)ják rendűktől a
megélhetés eszközeit, mindazonáltal nagyobb ösztönzés kedvéért
évenkinl kapni fognak helyzetükhöz mért fizetést a tanulmányi
közpénztárból. De a szerzetes tanárok számára is megvan állapítva
bizonyos pénzjutalom a fent elsorolt kiváltságokon' kívül, ha háiom
évi tanítás után szorgalmukért elismerő niínősílésl kaplak.
Ez a tiszteletdíj a dicséretesen eltöltőit tanári évek számával
ezután még növekedni fog s ha a tanári szolgálatban megöregedtek
vagy megrokkanlak, életük hátralevő részére is j)onlosan ki fog
szolgáltatni nekik.
LXX. §.
*4 ni'pishtUii lanitók /izeicsére fordilandó

köUségck.

A gyermekek nevelését, míg valamivel jobb oktatásra alkal
m a s korba jutottak, a természet a szülőkre bízta. línnélfogva a
falvak, kisebb és nagyobb városok népiskoláira fordítandó kiadások,
miként eddig is szokás volt, magukat a községeket illetik. Az elöl
j á r ó k n a k és a tanfelügyelőknek azonban gondosan ügyciniök kell,
hogy az iskoláknak szánt épületeknek alkalmas fekvésük és jó fel
szerelésük legyen; hogy a lanilóknak illő tiszleletel szerezzenek s a
megélhetésükhöz szükséges eszközöket biztosítsák számukra. Azon1 A kóriisolvasfistó) és a koldulástól való mciitesscg.
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l)an az első rendű népiskolák költségeiről a tanulmányi közalap
Ibg gondoskodni, l'^s pedig igazgatójuk meghatározott évi fizelcsl, a
többi tanító pedig a községektől fedezendő íizctésükön kívül csui)án
tiszteletdíjakat fog kapni a tanulmányi közpénzlárból.

III. Fejezet.
A laiii'u'ielölliík s/.uiiiínárUimúi'a és u taiiái-i iiyiiO(lij<^^>'*( forditandá urfllséijek.

LXXI. §.
\

tanárjclőUelc szemináriumára

foniitandó

höltségek.

Kzen szeminárium berendezésére és fenntartására vonatkozó
kérdések e szervezet harmadik részében fognak alkalmasaJ)l)an kifej
tetni. Itt csupán annyit kell mondanunk, hogy az egyetemen minden
társadalmi rendből és osztályból kiszemelt ifjak tartatnak fönn,
hogy szaktárgyaiknak majdani tanítására készüljenek. Közülük
némelyek két, mások három év alatt fejezik be a tudományok és
művészetek feldolgozására szánt tanfolyamot és ezalatt a tanul
mányi alapból kiutalványozandó meghatározott pénzsegítségben
részesülnek.
LXXII. §.
A kiszolgált

tanárokra fordilandó

kőllségelc.

Minthogy a tanárok számára megállapított évi fizetések csak
mérsékelt arányúak lehetnek, hogy t. i. buzgóságuk további foko
zására és tiszteleti jutalomdijak elnyerésére ne hiányozzék az ösz
tönzés, könnyen kitűnik, hogy a tanárok még a legnagyobb takaré
kosság mellett sem szerezhetik meg azokat az anyagi eszközöket
melyek egész életükre és agg korukia kiterjedő szükségleteiket ki
elégíthetnék. Ezért minden módon gondoskodni kell, hogy azok a
férfiak, akik életüket az oly sok bosszúság elviselésével járó iskolai
munkának szentelik, előrelátván kisebb nélkülözéseiket, el ne lan
kadjanak és ezen szomorú gondolat hatása alatt hivatásuktól el ne
tántorodjanak. A hálállanságnak bizonyára nem közönséges bűnével
bélyegezné meg magát az állam, ha megengedné, hogy oly kiváló
érdemeket szerzett polgárai, miután a munkában megrokkantak s
nem tudnak neki többé szolgálatokat tenni, nélkülözésekkel és
nyomorúsággal legyenek kénytelenek küzködni. Ugyanígy kell Ítélni
hátrahagyott özvegyeikről és árváikról. Ebből kifolyólag, íiacsak
lelkészi vagy másféle hivatalba való elhelyezésük által, vagy a
fejedeimi bőkezűségnek valamely más módján nem történik róluk
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gondoskodás: a nyugalomba vonuló tanár elsősorban a munká])an
eltöltött évek arányához képest vagy te)jes fizetésének, vagy legalábl)
jókora részének élvezetél)e lép, továbbá az clhalíak hátrahagyott
özvegyeinek és árváinak is fizetésüknek a fennforgó szükségletnek
megfelelő része fog kiszolgáltatni.

IV. Fejezet.
A/ iskol.'ii ópfilelekrt* vonatkozó kőlis<'(|<>k.
LXXIII. §.
Á népiskolák épülcleinek

köllségci,

A népiskolák számára való épületek kijelölése, kellő felszere
lése, karbantartása a községeknek lesz kötelességük, amiben a
földesurak is segítségükre lesznek, különösen azok, kik ajánlási
jogot' élveznek. Elsőrendű népiskolák felállításában azonban olt,
ahol maga a város az összes költségeket egyáltalán nem bírná
viselni, a tanulmányi kincstár is fog segélyt nyújtani.
LXXIV. §.
A többi taninlézetek

épületeire vonatkozó köUaéijek általátyan.

Azon épületeknek tatarozása, melyek a szerzetesrendeknek
iskolai célra engedtetlek ál, ezentúl a szerzeteket fogja terhelni,
még a kolduló szerzeteket is, akiknek egyébként iskoláik fenntar
tására a tanulmányi közpénzlár évi segítséget fog adni.
Az összes többi épületek, melyek az egyetemhez, az akadémi
ákhoz, főgimnáziumokhoz és a grammatikai iskolákhoz tartoznak,
állami költségen fognak fenntartatni.

V. Fejezet.
Az tiijyetemes tanulmányi kőz pénzt ár, illelőluii tanulmányi alap.
LXXV. §.
A íanulnu'tniji alapról

állalában.

A fentebbiekben a tanulmányi i)énzeknek felosztása, illetőleg
mintegy számos csatornába való elvezetése vázolíatott, most ez
alapnak lermészelél és kezelésének módját kell röviden kifejtenünk.
I lus pracsentancli, a tanitúk kinevezésére.
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LXXVI. §.
Ezen alap mindenkori

államlósHásának

szüksége.

Ha a fent részletezett sokféle költségek, melyek az országos
oklalásügy fenntartására és gyarapítására minden körülmények
között szükségesek, rendesen folyósíttatnak, könnyen kitűnik, hogy
ennek a tanulmányi alapnak minden tekintetben biztosnak és meghalározotlnak kell lennie, neliogy az anyagi eszközök megfogyat
kozása miatt vagy a közoktatás menete a maga helyrehozhatatlan
kárára megakadjon, vagy oly költségek lámadjanak, melyeket a
kincstár teljesítő képessége el nem bír.
LXXVI!. §.
A íauulmánifi

alap jelen

állapola.

Minthogy a közoktatás ellátására szánt évi jövedelmek részben
még most is a feloszlatott Társaság' tagjainak fenntartására fordí
tandók, lehetetlen, hogy az iskolák összes szukségleji^it teljesen
fedezzék. Ebből következik, hogy a közoktatás rendszerének meg
alkotására és végrehajtására vonatkozó tervek csak a jelenlegi
pénzforrás jövedelméhez alkalmazkodnak, a további fejlesztés lépés
ről-lépésre a jövő feladata lesz. Azért most akként állapíttatott meg
a dolog, s úgy osztattak fel a költségek, hogy a jelenleg tervezett
intézményekre elegendők legyenek.
LXXVIII. §.
Ezen alap igazgalúsáról

álíaláhan.

Hogy pedig ezen állandó alap ki ne apadjon és a közoktatás
ügy valamikor pénzügyi válságba sodortassék, mindenesetre nagy
előrelátással kell gondoskodni, hogy becsületes hűséggel és meg
felelő rendben kezeltessék, még pedig annyival inkább, mentől
több és aprólékosabl) részre osztandók fel évi jövedelmei.
Legfelsőbb igazgatása a politikai halóságok kezében van, kik
nek tudomása és jóváhagyása nélkül, sőt a dolog természetéhez
képest még a királyi felség kegyes engedélye nélkül is semmiféle
rendkívüli, vagy a meghatározott és előirányzott összeget meghaladó
kiadásokat lenni n e m szabad. Ennélfogva a bevételekről és kiadá
sokról szóló összes számadások minden kezelő hivataltól a meg
állapított határidőben az illető hatóságokhoz pontosan átküldendök,
1 Jezsuiták.
Az 1777-iki Ralio Educationis.
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szigorúan felülvizsgálandók s ha a szabályoknak megfelelnek, ])izonyílvánnyal, az úgynevezett felmentvénnyel jóváhagyandók.
Továbbá ezen alap részint ingatlan javakból, részint kamatra
elhelyezett tőkékből'áll. Ami az ingatlanokat illeti, lelkiismeretesen
gondoskodni kell, hogy vagy bérbe adassanak, vagy a körülmények
alakulása szerint járatos és kipróbált becsiilelesscgü enii)erek keze
lésére bízassanak. Abban az esetben, ha bérbe adatnak, ügyelni
kell, hogy a bérbeadás időpontja miatt az ingatlanok kárt ne szen
vedjenek. K célból vagy maga a királyi felségtől kinevezett
jószágigazgató, vagy, ha ez akadályozva van, legalább valamely
iig3'anabban a körzetben működő köztisztviselő, akit a j>oiilikai
hatóságok a körülmények szerint erre kiküldenek, évenkint meg
vizsgálja azokat. A felmerülő panaszokat a kerületi hatóságokhoz,
vagy az illető tankerületi igazgatóhoz továbbítja, aki maga is meg
bízható ilyen vizsgálat megtartásával.
Azok a pénzösszegek, melyek nincsenek a királyi kincstár köz
alapjába letéve, csak olyanoknál helyezendők el, akiknél mind az
évi jövedelem, mind maga a tőke a legnagyobb mértékben bizto
sítva van.
LXXIX. íf.
I£zen alap kezeléséről

különösen.

A királyi egyetemen a jelen állapotot tekintve, a dolgok
minden tekintetben rendezve vannak s az összes kiadások kezelése
az egyetem királyi tanácsának kezében marad. Erre nézve teliát
további intézkedésre nincs szükség. Ami pedig az akadémiákon és
a többi iskolákban felmerülő kiadásokat illeti, az elöljárók és igaz
gatók dolga lesz, hogy alárendeltjeiknek bármily című illetményei
ket a megállapított időben kifizessék, a számadásokat a rendesen
vezetett naplókba bejegyezzék, mellékelvén mindenütt a szabályszerű
nyugtákat, illetőleg bizonylatokat a kifizetett összeg átvételéről.
A számadások jegyzékét minden negyedévben a tartományi királyi
igazgatóval közlik. Kzen elöljáróknak a pénzösszegek a tanulmányi
közpénztárbóJ fognak a meghatározott helyeken kiutaltatni.
1 A tanulmányi alíip a Ralio kibocsátásának évében móg rendezés alatt
állott. 1780-ban a kamatra elhelyezett tőkék összege 2,693.994 frt, melyeknek jöve
d e l m e 126.80-í fit viílt. Az ingatlanok akkori értéke I.Ü84.Ü00 frt, ezek Ö4.2-14 forintot
jövedelmeztek. ICIihez jái'ult a hercegprímás évi 10.(100 frtot kitevő járuléka s a
kisebb jövedelmek címén befolyt 290 frt, úgy hogy a tanulni, alap egész vagyon
tömege 1780-ban 191.338 rénes forintot jövedelmezett, ami 3,820.760 frtnyi tökének
felel meg 50/o-ot számítva. A horvát tanulni, alapdt 1777 közepén hasították ki a
m a g y . tanulni, alapból s ennek jövedelme 33.7(il frtot tett ki. (L. h'ináczy i. m. 11.
177 I.)
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LXXX. §.
A tanulmányi

alap gijarapilásának

módjai.

A tanulmányi pénztárból évenkinl fizetendő soklele kiadások
nem csekély gondot okoznak kezelőinek, akik minden eszközzel
megelőzni tartoznak, hogy mostoha köri'ilniények, vagy tennéketlcn
évek ezt az alapot meg ne gyöngítsék és a terhek viselésére kép
telenné ne tegyék. Ezért elsősorban a tanulmányi ügyekben teendő
utazásoknál kellő mérték és takarékosság lesz szemelőtt tartandó.
Továbbá, julalomdijakkal, melyekre bizonyos évi összeg részben az
egyetemnek kidön alapjál)ól, részben az egyetemes tanulmányi
kincstár másik közalapjából van kijelölve, csak kétségbevonhatatlan
és kiváló érdemek jutalmaztassanak. Előre nem látható balesetekre
és károkra bizonyos, már eleve készentartott orvosszerekről kell
gondoskodni. Végül, nehog}' az összes tiszteletdíjak ezt az egy
pénztárt terheljék, legniéltányosnbb, hogy az egyetemi nyomdában
nyomtatott müveknek szerzői a munkájuknak megfelelő díjat
ugyanettől kapják, minthogy ezen dolgozatok magának a nyomdá
nak nem csekély hasznot szoktak hajtani. Ugj'ancsak jelentékeny
könnyítést fog nyújtani ennek a közalapnak a nyugdijalap elkülönitése, melynek felállítása és biztosítása már most szóba kerül.
LXXXI. §.
A níjmjdijalap

felállílása

és bizioíiilása.

Már fentebb jeleztük, mennyire méltányos, hogy a kiszolgált
és az iskolai m u n k á b a n megrokkant tanférfiak, úgyszintén hátra
hagyott özvegyeik és árváik a nélkülözés gondjától a jövőben fel
mentessenek. Erre pedig nem képzelhető jobb eszköz, mintha egy
meghatározott pénzösszeg gyűjtetik s külŐn költségvetésben és el
számolásban kezeltetik. E célra már most van egy meghatározott
évi összeg felvéve, részint az egyetem pénztárából, részint a tanul
mányi alap többi részéből. Mivel az első években ezen nyugdíjak
nagyon mérsékellek lesznek, méltán fölcsillan az a remény, hogy ez
az összeg nemsokára érezhető járulékokkal fog megnövekedni.
Nagyobb mérvű gyarapítására az egyetem királyi tanácsa felhatalmaztatik, hogy a királyi akadémiákkal és főgimnáziumokkal közö
sen megállapított terv szerint találjon módokat, más főiskolák
példájára további új pénzforrások nyitására, hogy segítségükkel e
nyugdíjalap növeltessék és biztositassék.
6*
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II. RÉSZ.
A tanulmsinyok t e r v e / c t e és t a n t á r g y a i .

Miután ezen szervezet első részében szó volt az útmutató
szempontokról, melyek szerint az oktatásügy (melynek a magyar
királyság egész területén való mcgujilása most terveztetik) kezelhető
és kellő rendben mindenkorra fenntartható, majd a költségekről is,
melyek ezen új tanulmányi rendszer életbeléptetésére és állandó
biztosítására a jövőben szükségeseknek mutatkoztak: hátra van*
hogy ezen második részben maguk a tantárgyak az iskolák külön
böző neme és osztályai szerint megválasztassanak. És pedig elsősorban
azokat a tárg3'akal kell megállapítani, melyek az egész ország alkot
mányának s az itt lakó nemzetek és rendek szükségletcinek, a
különböző vidékek egymáshoz való viszonyának és összelartozandóságának leginkább megfelelnek és így az ifjúság helyes nevelésére
üdvösen hatni látszanak. E tekintetben a természet nyomdokain
kell majd haladni s így szükségképen először azon iskola-faj
kerül tárgyalásra, mely a legszélesebb területekre terjed és a pol
gárok legnagyobb részét érdekli, t. i. a népiskolák.
I. SZAICVSZ.
A nép- (vagy nemzeti) iskolák tantárgyai.
LXXXII. íí.
A tantárgyaknak a népiskolák változatosságához mért fölosz
tásában nem csupán az oktatandó üjúság szükségletei lartandók
szem előtt, hanem az a körülmény is igen beható megfontolást
igényel, mennyire terjednek a tanítók képességei, akiknek gond
j a i r a ezentúl az iskolákat bizni fogjuk, hogy ily m ó d o n most azon
nal meg legyenek szabhatók a felfogásukhoz mért megfelelő kö
vetelmények. Mert nagy különbség van a tanulmányok megállapí
tása között valamely városban vagy valamely vidék területén és az
oktatásügynek az egész országban való új rendezése között, mely
mindenesetre sok és komoly megfontolásra ad alkahnat. Azért az
ügy érdekében szükségesnek mutatkozott ehelyütt eg\'es külön észre
vételekre felhivni a figyelmei a nép- azaz a gyermekek iskoláit illetőleg.
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I. Fejezet.
Általános mcidfontolstsok :i iió|»- (a/az iKMii/etí) Iskolákról a MajiynrhiiMxtaloin lornlclén.
LXXXIII. íí.
Általános megfonlolások

a nép- (azaz ncmzelij

iskolákról.

Amiről ezen inü bevezetésében megemlékeztünk és ami a köz
oktatás rendszerének megalkotásában bizonyos elvszerü alkalmazási
nyert, ugyanazt itt, mint a maga voltaképeni helyén néhány hozzá
adással újra emlékezetünkbe kell idéznünk. Nevezetesen, hogy Ma
gyarországon és kapcsolt örökös tartományaiban vannak lakosok:
1. akik szembeötlő nemzeti és nyelvi különbségük miatt szer
fölött elütnek egymástól. Közülök némelyek bizonyos vidékeken
külön, mások a többiekkel vegyesen laknak, úgy hogy gyer
mekeik majd csak egy, majd két, sőt három nyelvet is mintegy
magával az anyatejjel szívnak magukba és sok helyütt egj'forma
könnyűséggel többféle nj'clven beszélnek;
2. olyanok, akik vallásukra nézve különböznek a római katholikusoktól. E vallások követői szétszórtan elvegyülve laknak s eddig
csak kevés helyen tartanak fönn saját iskolákat. Ebből szükség
szerűen következik, hogy vagy abban a tudatlanságban marad
nak, amelyben születtek, vagy költséggel kell őket a távoli iskolák
ban iskoláztatni.
3jMegfontolandó, hogy a latin nyelv ismerete azoknak, kik
Mag3'arországon és kapcsolt tartományaiban laknak, rendkivül szük
séges ;
4. a német nyelv bírása pedig különösen hasznos.
LXXXIV. ^
Ezen általános

megfontolások

gyakorlati

alkalmazása.

I. Épen ezen elvekből önként folyik: valamiként ezen nem
zetek mindegyikét megilleti, hogy részükre a lehetőség szerint saját
és pedig jól szervezett népiskolák állíttassanak föl, azonképen nem
kevésbbé szükséges, hogy egy vagy több elsőrendű népiskolában —
ezen szervezet politikai részében feltüntetett fölosztás szerint — reájuk
egyenkint különös figyelem fordiltassék. Ily módon lehetséges lesz,
hogy ezután oly tanítók képeztessenek és alkalmaztassanak, akik
nek ezen különféle iskolák vezetésével és az ifjúság nevelésével
való megbízatása haszonnal fog járni.
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II. Már í\ lanulmányok tárgyalásában követendő egytormaság i.s» mely a közjólet előmozdítására annyira szükséges, meg
követeli, hogy a tanulmányok ezen új berendezése királyi jóvá
hagyással a nem római katbolikus vallásúak eddigi iskoláiba is
bevezettessék. Azokon a helyeken (>edig. ahol semmiféle isUolák
sincsenek, a más hilelveket követő polgárokból alkalmas és félre
értést kizáró eszközökkel ki kell irtani lassankint a Iclelmot, mely
eddig fogva tartotta őket, hogy t. i. gyermekeik ilylbrmán a római
kalholikus szertartások köveléscrc kényszeríttetnének, avagy ])árnúly módon odacsalogattatnának s kétségtelen biztosságot, illetve
bizalmat kell bennük kelteni, hogy gyermekeiknek a katbolikus
iskolák látogatását megengedjék.
E végből a/ a népiskolák használatára rendelt könyvek úgy
fognak megszerkesztetni, hogy azokat mindenki szal)adon és minden
aggadaiom nélkül használhassa, Inninely vallás híve legyen is.
/>/ A katbolikus ifjúságnak szánt katekizmus nemcsak külön
könyvbe fog foí^laltahii. baneni maguk a vallástant tartalmazó
könyvek is más formában fognak nyomatni, mint a többi nép
iskolai tankönyv.
(•/ Az iljúságnak a keresztény valláslanban való oktatása tel
jesen a helybeli plébános gondjaira bizatik, azzal a föltétellel, hogy
hacsak nem merül föl valamilyen akadály, ugyanazt a templomban
magyarázzák vagy legalább a plébánia épületében, hogy oda a ser
dültél)!) ifjúság is összejöhessen tanulni. Szigorúan tiltva van azonban
nekik, hogy más vallású gyermekekel ugyanoda összegyujtsenek,
vag)-^ bármi módon a szülök kifejezett akarata nélkül erre buzdít
sanak.
Végül (ij a népiskolák összes tanítóinak szigorúan meghag5'andó, hogy a más vallású iljakal is a legemberscgesehb és a
legnyájasabb bánásmódban részesítsék s az oktatásukra bízott összes
tanulókat úgy neveljék, hogy mindenütt és mindenkor kitűnjék szere
tetük és a jóságuk, végül egyszersmindenkorra tartózkodjanak minden
hitelvi vitatkozástól.
III. Minthogy ezen népiskolákban némely iljak előkészítendők
a latin nyelv tanítására és az erre szükséges alappal, egy kisebi)
hitin tankönyv utasítása szerint ellátandók, mindenki belátja, hogy
ezen iskolák tanítóinak megválogatásánál a latin nj'clv ismeretére
is tekintettel kell lenni, ha egyébként a többi képességek meg
vannak,
IV. Épúgy, mivel senki sem vonja kétségbe, hogy a német
nyelv bírása a magyar ifjúságnak igen nagy hasznára van és későbbi

A TANULMÁNYOK TKKVIOZKTK KS TAXTÁIU.VAI

87

életviszonya kozöU rsakneni nélkülözhetellen, kiváló gondol kell
majd lonlítani a népiskolákban arra» hogy annak ismeretét minden
tanuló különbség nélkül elsajálitsa. E célra, mivel a gyermekek
számára való könyvek az összes renlemlilell nyelvekre lelbrdittatnak, a német fordítás is csatolandó, úgy hogy az első hasábot az
anyanyelv, a másodikat a német fordilása Ibgja cUoglalni s mel
lékeltetni fog a mindkét nyelvben gyakrabban előforduló szavak
jegyzéke. Az ily módon szerkesztett könyvek kinyomatandók és az
összes népiskoláknak megküldendők. Ennélfogva gondosan üg>'elni
kell, hogy a nagyobbvárosokban azonnal,a kisel>bvárosokban legalább
néhány év múlva, végül a falvakon, amikor az alkalom megengedi*
csak olyanok bizassanak meg a gyermekek tanításával, akik az
otthon használt nyelven kívül annyi jártassággal bírnak a német
nyelv ismerelében, amennyi ennek tanítására elegendőnek látszik.
LXXXV. §.
Az írás ianilásáról.
A népiskolákról fölmerülő általános megfontolásokhoz tartozik
nem csekély mertékben az is, hogy röviden kifejtessék, mi módon
tökéletesíthető a szépirási készség. Midőn a gyermekek a népiskolá
ból a latin iskolába átlépnek, kétségtelenül ezt is kövelelik tőlük
egyebeken kívül, söl joggal várhaló, hogy tudjanak jól és szépen
írni, ha nem is azzal a minden tekintetben befejezett tökéletességgé)
(ebben a zsenge korban annyit líem is lehet várni), de legalább
közepes ügj'esscggel, hogy_a^,i«íiítónak ne maradjon más dolga,
minthogy a belük csinosságát és a vonásoknak már kedvezően in
dult kialakulását lassankint fejlessze és lökélelesílsc. Minthogy'pedig
igen gyakran megtörténhetik, hogy a népiskolák és a latin iskolák
más-más tanítói egyébként igen jó, de mégis igen elütő formájú
írásmódot használnak, lehetetlen, hogy ezen különböző írásmódból
az ifjaknál bizonyos zavar és összeviszásság ne támadjon. Nem lehet
ugyanis kívánni a gj^ermckektől, hogy a betűvetés megszokott módjá
ban elég erősek és gyakorlottak legyenek s így bekövetkezik, hogy
az új tanítótól eléjük tett mintákhoz való alkalmazkodás bajt okoz
nekik, a belük előbbi alakját lassankint elfelejtik s amint korban
előrehaladnak, nem minden bosszúság nélkül azt veszik észre, hogy
első fáradozásuk gyümölcsét teljesen elveszitetlék. Sőt, mivel nem
csekély nehézségen fognak átesni, míg a már megszokott betűvetést
elhagyják vagy módosítják és az újat megtanulják, saját kárukon
fogják tapasztalni azt a nagy igazságot, hogy az efféle változtatások
a tanuló iQúságra mindig veszedelmesek.
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Amennyire világos, hogy ez igen súlyos és ártalmas kövelkezniényekkcl jár a gyermekekre nézve és hogy milyen nehézségek
támadnak lassankint ebl)öl, ép úgy nyilvánvaló, hogy a népiskolák
mai tanítói között alig találhatók - még a nagyobb városokban
is, nemhogy a falvakban és a kisebb városokban - olyanok, kik
nek Írását az ifjúságnak mintánl lehelne odaállítani. Krre pedig
mindenesetre szi.kség volna. Pedig mily sok esztendő Ibg kelleni!
hogy a sok népiskolai taniló valamelyes szép írásmódot elsajá
títhasson, ha azonnal nem történik gondoskodás oly eszközökről,
melyek ezen általános bajon menlöl elöhb nem segítenek.
Hogy tehát nemcsak tetszetős, hanem egyforma írásmód vezet
tessék be ugyanazon időben mind e nagyszámú népiskolákba
mind Magyarországnak és örökös tartományainak többi ginmá-'
ziumaiba s ugyanaz lassankint az egész országban ellcrjedjcn
és igy az előbb említett káros következményeknek eleje vétessék,
mindenesetre szükséges, hogy kiváló írásminták formáltassanak és
rézbe vésettessenek. Ezek a szükséges mennyiségben kinyomatandók
az elsőrendű népiskolák igazgatóinak hivatalosan megküldendők
a h o n n a n ismét az összes népiskolák közölt széloszlatnak, hogy J
tanítók nemcsak a tanulókat szoktassák ezen mintabetük u'tánzására és alakítására, hanem maguk is iparkodjanak ezek szerint írni
Ezek voltak tehát a legfőbb elvek, melyekről a magyar biro
dalmi népiskolákat illetőleg általánosságban szólani kellett. Halra
van. hogy ezeknek néhány faja kerüljön tárgyalásra, mely annyival
rövidebb lehet, mivel a német* iskolák Németország örökös tarto
mányaiban, sőt azoknak példájára már ezen népiskolák is l^ozsonyban^ úgy vannak berendezve, hogy szervezetük a többi magyar
országi nép- (illetve nemzeti) iskolák osztályaira is könnyen alkal
mazható és előnyösen hozzájuk idomítható.

n. Fejezet.
A hiliisi iif'p- (azaz iioiii/oH) Ískol:)k.

LXXXVI. §.
Az L részben tárgyalt falusi iskolák nevezete alá tartoznak
mindazok az akár a kisebb városokban, akár a falvakon fölállított
tanintézetek, melyek a hitoktatón kívül csak egy tanítóval rendel
keznek. Ezen iskolák fölállításánál és berendezésénél gondosan
1 A népiskolák HCVL- Ausztriában: «l)cutsche Scluilcn».
2 A pozsonyi elemi tanítóképzővel kapcsolalos iskola a Kelbicer szenxzte
bécsi normális ishola mintájára létesült.
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Ügyelni kell, hogy a tanítókat, akik bevett szokás szerint a templom
ban is larloznak szolgálatol teljesíteni és minden eszközzel kiirtandó
visszaélés folytán a lelkészeknek magánszolgálatokat kénytelenek
teljesíteni, — legalább most kezdetben a tanítandó tárgyaknak erejüket
meghaladó nagy tömege ne terhelje. A tanítás munkája tehát ne
legyen a méltányosnál súlyosabb és terhesebb, nehogy az iíjabbak
látván a hivatás i\ehézségeit, ettől az életpályától teljesen vissza
riadjanak.
Komolyan ki kell tehát itt (ejlenfink azokat a gondokat és
kellemetlenségeket, melyek a falusi iskola tanítóját körülveszik.
A tanító egymaga kénytelen mindkét nemű és gyakran egészen
különböző nyelvű és vallású ifjúságot, különböző koruk szerint, kü
lönböző tantárgyakra tanítani. Már ebből könnyen kitűnik az a
nag^' nehézség, hogy valamennyiük számára most mindjárt közös
eljárásmód állapiltassék meg az ezen iskolákban tárgyalandó taníígyffíi'íi vonatkozólag. Mindenesetre a dolog természetéből követ
kezik tehát, ha most csak ideiglenes szabályok állíttatnak föl és
számos dolog az elöljárók belátására marad, akiknek lelkiismerelére
ezen iskolásgyermekek bízatni fognak, úgyszintén a helyes érzékű
plébánosok előrelátására s végül maguknak a tanítómestereknek buz
góságára. Ha majd ezen első szervezet eredményéről a félévi jelen
tések elkészültek és egy év lefolyása után maguknak ezen iskolák
elöljáróinak gyűlésén közös tanácskozásban megtárgyaltatlak és
a politikai halóságok útján királyi jóváhagyás alá terjesztettek,
csak akkor állapílhaló majd meg a teljes és egj-elemes utasítás és
fejthető ki a falusi iskoláknak sokféle helyzete és változata, m i n t :
1. ahol az ifjúság közölt egyetlen nyelv és egyetlen vallás
uralkodik;
2. ahol egy nyelv és két különböző vallás dívik;
3. ahol két nyelv és egy vallás;
4. ahol két nyelv és ugyanannyi vallás, végül
5. ahol (s ez a legritkább eset) tÖbb különböző nj'elv és vallás
van a tanulók közi elterjedve.
LXXXVII. §.
Mi módon tárgyalandó

a falusi iskolákban a tfalláslan.

A zsengekorú itjúságnak a vallás alapelveire való oktatása a
falvakon első és kétségtelenül kiváló feladata lesz a plébánosoknak,
akik, mint fentebb említeltük, uiindenütt a hitoktatók tisztét ellátni
és az ifjúságot erényre és jáml)orságra nevelni larloznak. E célból
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vasár- és ünnepnapokon s azonlclül minden hét egyik napján a
plébános buzgalniáiioz és hivalásl)eli lelkesedéséhez képest be fogja
oltani anyanyelvükön niindakél neinü iljuság lelkébe ugyanazon
vagy különórákon, a vallástan alapelemeit és a jámborság magvait,
amit a maga idején az evangélium és az apostolok leveleinek ma
gyarázásával fog megtoldani. Kz minden népiskolában egyetem
legesen megtartandó s ezen tanításon ünnep- és vasárnapokon a
szülőknek, de legalább az anyáknak jelen kell lenniök, egyrészt,
hogy a hittanár tanításait otthon gyeiihekeikkel átismételhessék,
másrészt, hogy amit talán gyermekkorukban elmulasztottak, azt ily
módon maguk is megtanulhassák.
LXXXVIII. §.
Mely Iwüdi'íwctk tárgyalandók

a falusi iskolák-haii ós mily

módszerrel.

A tantárgyak, melyeket a falusi iskolákban tárgyalni kell,
nem mind egyformán szükségesek minden tanulónak.
Valamennyiúkel oktatni kell:
1. a betűk megismerésére, a szótagolásra s mind a nyomtatott,
m i n d a kézzel írott könyvek olvasására;
2. a helyes és szépírásra ;
3. az első számtani műveletekre és ezeknek a mezei gazdál
kodásban való alkalmazására, tekintettel az itt előforduló sokféle
esetre;
4. azon ismeretekre, melyek segítségével a i)araszlemberek be
csületességre és vagyonuk figyelmes gondozására nevclendök. E eéh*a
külön tankönyv fog kinyomatni;
csak némelyeket:
5. a latin nyelv elemeire és pedig főképen azokat, akiknek
idővel vagy a latin iskolába kell átlépniök. akik közé tartoznak
elsősorban a nemes elődöktől származó ifjak, akiknek szülei több
nyire falvakon alapítanak maguknak állandó lakhelyet, vagy akik
k i t ű n ő tehetségükkel kiválnak a többiek közül s így nemcsak erre
a kiváltságra, hanem nagyobb pártfogásra is méltóknak mutat
koznak. Sőt magukat ezen falusi iskolák tanítóit is ezen iskolákból,
m i n t az ö első nevelőintézeteikből kell toborozni. Már ebből is ki
tűnik, mily nagy gond fordítandó ezen iskolák helyes szervezetérc,
hogy ezen életpályára hivatott tehetségek kiművelésére alkalmasak
legyenek;
6. a német nyelv elsajátítására, ahol ennek használata nem
általános. Azonban most eleinte, mikor még az iskolamesterek elölt
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is csaknem egészen ismeretlen, ez iigy!)en semmi határozott inlczkedóst som leliel lenni. A tanítás módszeréről magáról itt nincs
mit mondanunk. Ugyanis ezen iskolák tanítóinak mintául Ibg szol
gálni a pozsonyi tankerület elsőrendű népiskolája, mely minden
esetre a legjobb tanítási tervek szerint és az ország igen nagy hasz
nára állíttatott föl, ezután a többi elsőrendű népiskolák, melyek a
különböző tartományokban, illetőleg kerületekben lönnállanak.
LXXXIX. §.
A lanilás ideje a falusi

iskolákban.

Kívánatos volna ugyan, hogy a falusi fiatalság nyári és teli
időben egyaránt mindaddig köteleztessék az előadások hallgatására,
míg a mezei m u n k á k végzésére alkalmas kort el nem érte, ezt azonl)an csak nagyon kevesektől lehet elvárni. A legtöbb szülő ugyanis
gyermekeit, alig hogy Ötödik \i\gy hatodik életkorukat átlépték,
földmívelésre, házi m u n k á r a vagy más foglalkozásra is lógja. Ez az
ősidők szentesítette és az állam összességére igen hasznos szokás
már azért is meghagyandónak látszik, mert igen nagy érdek fűző
dik ahhoz, hogy a falusi serdülő ifjúság, hogy úgy mondjuk, m á r
zsenge korától megedződjék s az egész éltefolyásán elviselendő nehéz
munkához korán hozzászokjék. Ennélfogva a dolgot úgy kell majd
szabályozni, hogy az ifjak a mezei munkák befejezése után, mikor
a szülőknek már kevésbbé van reájuk szükségük, köteleztessenek
az iskola látogatására, ahol a tanítást a l'entemlitett tantárgyakból
reggel két és délután ugyanannyi órában szorgalmasan hallgatni
tartoznak.
Továbbá a latin nyelvnek és a maga idején a német nyelvnek
az elemeit is a tanító vagy az iskolai időben, vagy ha már az egész
ifjúság együtt van, az iskola igazgatójának jóváhagyásával megálla
pított magánórákban fogja tanítani azoknak, akik erre a tanul
mányra rászánták magukat. De mihelyt a tanulóknak nagyrésze a
mezei munkára szétoszlik, célszerű lesz ennek a két nyelvnek gya
korlását a többiekkel a különben tanításra szánt órákban folytatni.
Hogy azonban az itjúság többi része a tanullakat azalatt, míg az
iskolától távol van, el ne felejtse s a télen fáradsággal összegj'üjtött
ismeretekel nyáron el ne szórja, nagyon célszerű lesz, ha ü n n e p és vasárnapokon a lelkész által végzendő keresztény vallásoktatás
elölt vagy után a tanítómester abból, amit télen tanított rövid
ismétlést tart. A falusi iskolákra tartozó többi dolgok m i n d
ehelyütt, mind a következő efajta iskoláknál rövidség okáért mel-
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lőzletnek, mert sem a tárgyakra, sem a tanítás módszerére, hanem
inkábl) az iskolai törvényekre és fegyelemre vonatkoznak, amelyek
ről e mü harmadik részében lesz tervszerűen szó.

III. Fejezet.
A kisobh városi iu'pi>^k<ilák.

xc. §.
Mii érU'ink kisebb városi

népiskolákon.

Kisebb városi népiskoláknak neveztetnek ehelyütt azok az isko
lák, melyeknek két iskolamester áll az élén. legyenek bár ezek akár ki
sebb városokban, akár nagyobb falvakban vagy kisebb községekben is.
De habár ezekben az iskolákban két-két lanitó is van alkalmazva,
akik az ifjúságot külön helyiségekben okialják, ezeket sent szabad,
különösen kezdetben, sok különböző tárgy tanításával megterhelni.
Egyrészt azért, meri erre a feladatra alkalmas egyének igen ritkán
találhatók, másrészt, mert munkájukat azoknak szükségleteihez
kell szabni, akik az illető helyen tanításban részesülnek.
XCI. §.
Mit kell a kisebb városi iskolákban

íanilani

A keresztény vallástan tanításáról ehelyütt nem szükséges
külön utasítást adni, mivel mindaz, amiről kevéssel ezelőtt szó volt,
itt is alkalmazandó, azzal nz egy különbséggel, hogy itt a helybeli
plébános a maga segédjét (közönségesen káplánját) is kénytelen lesz
munkatársául fogadni és a belterjesebi) tanítás kedveért a gyer
mekeket két-két osztályra osztani, valamint meghatározott órákban
az evangéliumokat és a szent leveleket magyarázni.
A tanítás többi tárgyai itt is két osztályba soroztatnak. melyek
közül némelyek különbség nélkül elöadandók az összes gyermekek
nek, mások csak egyeseknek tartandók fönn.
Mindnijájukat tanílani kell
1. a hetük ismeretére és helyes szótagolásra s a k á r nyomta
tolt, akár kézzel irott könyvek olvasására;
2. a helyes és szép betűvetés ügj^ességére, még pedig mindkét
osztályban ;
3. a számtanra, mely két osztály között oszlik meg. Ennek
szabályai a ház körüli gazdálkodásra és az illető helyen űzött külön
féle mesterségekre úgy alkalmazandók, hogy az elemi számtani mü-
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veletek gy«tkorlására a mindennapi élet tapasztalatai és szükségletei
szolgáljanak a l a p u l ;
4. a német nyelvre;
5. különféle feladatok megszerkesztésére az anyanyelven és
német nyelven;
6. azokra a szabályokra, melyek a becsületességre, józan életre
és takarékosságra vonatkoznak.
Ecujesekei pedig
7. a latin nyelv elemeire.
XCIL §.
Mely időben folyjon

a lanilás a kisebb városi

iskolákban.

Minthogy a magyar korona örökös tartományaiban nemcsak
a vidéki, hanem a kisebb városi lakosság is életéi többnyire löldmiveléssel, szőlőtermeléssel, méh- és marhatcnyésztéssel tartja fönn,
könnyen érthető, hogy sokkal kisebb a tanulók létszáma nyáron,
mint télen, az ősz végén vagy tavasz kezdetén. Azért hódolni kell
a i)evett szokásnak s mielőtt e tekintetben is állandó és egyetemes
szabályok állapittatnak nieg, meg kell tudakolni azoknak az elöl
járóknak véleményét, akiknek gondozására az efajla iskolák bizva
vannak.

IV. Fejezet.
A iiaiiyobh városi luípiskolúk.
XCIII. §.
A//7 értünk a nayyobb oárosi

népiskolákon.

A népiskolák ezen csoportjában a hitoktatón és a latin nyelv
elemeinek tanítóján kívül három-három tanitó működik. Ez némely
nagyobb mezővárosban is dívik, ahol t. i. az iskolaigazgatón kívül
kántor és orgonamester is van, akik egyébként templomi szolgá
latra vannak kötelezve s megfelelő fizetéssel vannak ellátva. Az ö,
segítségükkel az iljúságot több tárgyra lehet oktatni (noha taná
csosabb, ha az eszközök megengedik, az egyházi szolgálatra hivatott
egyénektől különálló iskolamestereket alkalmazni) föltéve, hogy a
változatos nyelvi viszonyok a nép között nem akadályozzák a dolog
végrehajtását. Magyarországon ugyanis kevés város található, melyek
nek lakosai két, sőt háromféle nyelven nem beszélnének. Ez a vál
tozatosság különösen kezdetben nem engedi meg, hogy minden
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inlc'zmény, mely a nagj'obb városi iskolákban haszonnal fölállít
ható, nieghonosíttassék. Mert ha ezeket az iskolákat teljesen Német
ország iskoláihoz kellene idomitaiii, minden nemzet számára külön
tanitókat kellene rendelni. Most tehát nem marad más hátra, mint
hogy a népiskolák királyi felügyelői, miként fentebb mondottuk, a
helyi viszonyok megismeréséből vonják le e tekintetben véleményüket
és tapasztalataikat. Csak akkor lehet majd az egymástól annyira
elütő és különböző nagyobb városi iskolákat bizonyos meghatáro
zott és egyetemes szabálj'ok szerint szervezni és állandósítani.
XCIV. g.
A nagyobb városi iskolákban

iárgijalandó

lanUirgijak.

Minthogy Magyarország legtöbb szaJ)ad királyi városában a
plébánosoknak a plébániájuk területén élő nemzetek számához ké
pest segédeik (illetőleg káplánjaik) szoktak lenni, sőt ugyanott
helyütt olykor szerzetesrendek is vannak segítségére: a plébánosok
kötelessége lesz, hogy az ifjúságnak a hit titkaiba való bevezetésében
ők maguk is járjanak elől példaadással, segédeiknek pedig tegyék
kötelességükké, hogy ki-ki a hozzá tartozó gyermekekel a saját
nemzeti anyanyelvükön buzgón oktassa a hit elemeire és a keresz
tény ember egyéb kötelességeire.
A többi tanlárg>'at illetőleg arra kell ügyelni, hogy addig is,
míg minden tekintetben tökéletes állapotok létrejöhetnek, az i(]ak
a szükséges dolgok tanulásában kárt ne valljanak. Módját kell tehát
ejteni, hogij mindenki
megtanulja:
1. a hetük fölismerését és szótagolását, a nyomtatott és írott
könyvek olvasását;
2. a szép- és nyelvtanilag helyes irást;
3. a számokkal való elbánást, hogy a számtani műveleteket
mindazon esetekre, melyek a kereskedelemben és üzleti életben s a
fontosabb kézmüii)arban még a legnagyobb városokban is előfor
dulnak, alkalmazni tudják;
4. a háztartás elemeit;
5. az anyanyelvet, ugyancsak
6. a német nyelvet, ahol nem szerepel anyanyelvként;
7. különböző feladatok írásbeli megszerkesztését;
8. végül az erényes és becsületes polgári életmód folytatásához
hozzátartozó ismereteket, melyekre mindenkinek egyformán szükvan.
Egyesek uiszonl, még pedig azok, akik vagy a grammatikai
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iskolába átlépni szándékoznak, vagy kitűnnek a többiek közül,
vagy legalább kérni fogják, hogy ugyanebben az oktatásban része
sülhessenek, a küvetkezőkl)en fognak gyakoroltatni:
9. a latin nyelv elemeiben,
10. a mértan és természettan alapelveiben, szabadkézirajzban
és más ügyességekben, amelyekre azoknak lesz szükségük, akik
nem kivannak a latin iskolába átlépni.
XCV. §.
A tanítás időtarUtma a nmjijobb városi

népiskolákban.

Fzekl)en az előadások tartására délelőtt, nyáron a 7-től 10-ig,
télen a 8-tól 11-ig, délután pedig állandóan a 2-töl 4-ig terjedő
órák állapittatnak meg. Egyébként ebben a dologban is az iskolafelügyelőknek az egyes helyeken régóla divó szokásokat kell figye
lembe venniök s meg kell tartaniok a hosszú gyakorlat szentesí
tette beosztási, ha ugyan célszerűen van eltalálva; ha nem, akkor
megszüntetik.
Mindenesetre nagyon fontos mozzanat, hogy a g>'erniekek
már zsenge koruktól fogva hozzászokjanak korán fölkelni és fogla
latoskodni, iskolába járni és a tanulást mindjárt hajnalban, a mú
zsák előtt kedvelt időben, megkezdeni. A rendkívüli tárgyakat, m e 
lyeknek ismeretére a fentiek szerint csak egyes tanulókat kell
majd megtanítani, a három tanító között alkalmas módon föl kell
osztani, hogy ezeket, miként a többi népiskolákban, magánórák
ban oltsák be a gyermekek zsenge lelkébe.

V. Fejezet,
Az tilsőruiidil népiskolák.
XCVI. §.
Az elsőrendű népiskola

fogalma.

Mit jelent ezen elnevezés, már fentebb mondottuk. Ezek az isko
lák t. i. úgy vannak szei'vezve, hogy bennük nemcsak a gyermekek
nyernek oktatást különböző tudományokban és ügyességekben,
hanem maguk a tanítók is, akik majdan a népiskolákban a tanítói
hivatást teljesíteni fogják, az osztályok változatosságának megfelelő
és szükséges kiképzésben részesülnek.
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XCVII. §.
Az elsőrendű népiskolák

lananyaga.

Ezen iskolákban tárgyalandó tananyagnak teljesen alkalmaz
kodnia kell ahhoz, melyet a nagyobi) városi iskoláknál felsoiolliink.
A többi, ott nem érintett dologra vonatkozólag — amilyen pl. az
időbeosztás is — sziikséges lesz a Pozsonyban gyakorlatilag már
elfogadott eljárásmódot követni, kivéve, lia a különböző alattvalók
nak szükségletei vagy maguknak a városoknak körülményei, ahol
ilyenfajta iskolák vannak elhelyezve, valamelyes változást nem kö
velelnek. Azért határozott és állandó szabályok e tekintetben csak
akkor lesznek fölállíthatok, ha ezen népiskolák kijelölt királyi elöl
járói véleményeiket és javaslataikat előadták, akik nélkül a dolgok
ezen nagy sokaságában és változatosságában semmi biztos és ál
landó határozatot liozni nem lehet. De általában mind ezen, mind
bármely más nagyobb városi népiskolában száml>aveendő az a
körülmény, iiogy az iljúság legnagyobb része a népiskolai tanfolyam
elvégzése után különböző nícsterségekre, üzleti és kereskedelmi
pályára adja magát és csak igen keveseknek j u t alkalmuk meg
kezdett tanulmányainak folytatására és újabb ismeretekkel való
gyara|>ilására.
Ebből bőven kiviláglik, mily gondos figyelem fordítandó min
den ilyen iskolában egyrészt az illető nemzetre, melynek javát
szolgálja, másrészt annak a helynek sajátos körülményeire, ahol
az efajta tanintézet elhelyezést nyei-, hogy t. í. főkép azokat a tan
tárgyakat válasszák ki és sajátíttassák el a gyermekekkel, melyek
jövendő életszükségleteiknek és körülményeiknek leginkább meg
felelnek, így ragadhatok meg az alkalmas eszközök, hogy a nevelés
hasznos és szükséges munkája az elhanyagolástól megóvassék.
XCVIII. §.
A ianilás idejének megállapilásu

az elsőrendű

népiskolában.

Figyelembe véve azon körülményekel, melyek föntebb az idő
beosztásánál szerepeltek, mindenesetre magából a dolog érdeméből
következik, hogy az órabeosztást a népiskolák elöljáróira és az
elsőrendű iskolák igazgatóira kell bizni. Es pedig olyformán,
hogy ők tegyék meg az íntlítványt s közöljék a királyi tartományi
igazgatókkal, kiknek joghatóságához tartoznak s ez úton kérjék a
legfelsőbb királyi jóváhagyást. Knnek az ügynek nagy fontosságát
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már az a körülmény is növeli, hogy az órabeosztásban gondosan
ügyelni kell, hogy az itjúság tanítására szánt ido alkalmas módon
egyezzék maguknak a tanítóknak oktatására kitűzött idővel.
XCIX. §.
A tárgifalandó tananyag, tekintettel a népiskolák vezetésére kikép
zendő tanilókra.
A népiskolák helyes szervezete követeli, hogy az elsőrendű
iskolákban megfelelő és a tanítói hivatalra alkalmas embe
rek képeztessenek. Ezért az elsőrendű népiskola igazgatójának
azon kell fáradoznia, hogy ezen egyének nemcsak kiképzést nyer
jenek azokban a tárgyakban, melyekre a gyermekeket tanítani fog
ják, vagy amelyek a jövőben kötelezőkké fognak tétetni, hanem
megtanulják és sűrű gyakorlással egészen elsajátítsák a módszert
is, ahogj'an a gyermekeket tanítani s velük azt, amit maguk meg
tanultak, közölni kell. Azonkívül kiképzendők a szépírásban és
különböző alakok és épületek megrajzolásában. Epúgy a mértanban, a természettan elemeiben s ugyancsak a zenél>en, főkép azon
ban az orgonajálékban.
Valamint tehát kitűnik ezekből, mit adjanak elő az elsőrendű
iskolák tanítói az ő hallgatóiknak, azonképen világos az is, hogy
az igazgatóknak szorgosan közre kell működniök abban, hogy
maguk a tanítók lelkiismeretes kiképzésben részesüljenek a felada
tukhoz tartozó tárgyakban. Ép azért ezen elsőrendű iskolákban
kiváló gond fordítandó, hogy (miként az 1. részben mondottuk) a
felsorolt tárgyakra külön tanerők alkalmaztassanak.
II. SZAKASZ.

A magyarországi latin iskolák, azaz grammatikai osztályok.
C. §.
A latin-, azaz grammatikai iskolákról áltatában.
Ezen mű bevezetésében felhozott s legott a népiskolákra al
kalmazott észrevételek főképen arra irányultak, hogy kitűnjék,
mennyire szükséges új és eddig alig használt alapelveknek be
vezetése. Annál inkább kell épen ezeknek szemünk előtt Icbegniök,
amialatt a grammatikai iskolák megalapozása folyik, hogy a pol
gári nevelés helyes mértékét levonhassuk belőlük.
A népiskolák szervezésénél minden intézkedés főleg azt vette
Az 177i-iki Ralio Educationis.
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figyelembe, hogy az ifjúság, különösen a földmíves és a polgári
származású, mely a többinél számosabb szokott ienni, oly nevelés
ben részesüljön, hogy
1. mindegyikük derék emberré és j ó kereszténnyé legj'en;
2. hogy azokat a tantárgyakat sajátítsák el, melyek helyzetük
nek, foglalkozásuknak, élelnukluknak és állapotuknak megfelelnek;
3. hogy azok, akik a latin iskolába szándékoznak átlépni, a
latin nyelv elemeii)en oktatást nyerjenek.
Az utolsó pontban követendő módszert és eljárási a jelen
szakasz fogja kifejteni, néhány elvi jelentőségű észrevétel előrebocsá
tásával, amelyek a jó nevelés és oktatás tervét és célját megvilá
gítják.

I. Fejezet.
ÁUaláiios észi-cvélrlrk íi iiiii(]>:ti' liirodnlini laliii
iiKilikai os/.lál>okról.

isU(»l:íki'ó|, jiznz íii*:nii-

Cl. §.
-4 latin mjelo szüksé(/essége a mat/ijar birodalom különféle
szempon(jábóL

lakosainiik

A latin nyelv szükségességéről a népiskolákkal kapcsolatban
már megemlékeztünk. Itt azonban közelebbről kell róla nyilalkozlunik. Aki meggondolja, hogy vallásunk szerlartásju, az istenitisztelet és a szent cselekmények mind latinul végeztetnek; a köny
vek, melyekben ezek foglaltatnak, nemcsak a legrégibb időktől
í'ügva, hanem manapság is ezen a nyelven adatnak ki és jutnak a
közönség elé: bizonyára már ebből is be fogja látni, mily nagy
gonddal kell hozzálátni az iskolázás ezen újjáalakításánál ahhoz,
hogy a tanulók lelkébe idején J)evéssük a latinság elemeit s hogy
na]>ról-na])ra mind nagyobb mértékben fölismerjék a nyelv szép
ségeit, értékeljék jelességeil s örömüket leljék az írók olvasásában,
forgassák és utánozzák őket iskolai pályafutásuk befejezése után is,
s nemcsak gyönyörűséggel, hanem haszonnal is foglalkozzanak
velük. Ezt annál könnyebben fogják megtenni, minél tisztább forrásoklioz szoktak zsenge korukban s minél inkább magukévá fog
j á k lenni azt a meggyőződést, mely Magyarország larlományaiban
szerte-szét oly régen meggyökeredzett, hogy a latin nyelv isme
retének hiánya, az elhanyagolt nevelésnek leghatározottabb bizo
nyítéka.
A latin nyelv szükségessége továbbá főképen még a követke
zőkből fog kitűnni.

A lANrLMANYOK TKKVEZKTE KS TANTAlUiYAI

99

1. Az összes hazai törvények és jogtudományok latinul vannak
megírva.
2. A királyi határozatok csaknem mind, épúgy az ország kü
lönböző kormányszékeihez és bármely hatóságaihoz átküldött ki
rályi rendeletek és válaszok ugyan e nyelven vannnk fogalmazva.
3. Ugyancsak ez a tárgyalás nyelve minden ügyben az ország
összes tanácsai ós kormányszékei elöli, a vármegyék közgyűlésein és
itélöszékei előtt, a polgári hatóságok teslüleleinél s más, főkép az
igazságszolgáltatásra vonatkozó dolgokban.
4. Végül, mivel a latin nyelv jóformán már szinte anyanyel
vünkké és sajátunkká lett, segítségévei az országban élő sok külön
féle nemzetek könnyebben megérthetik egymást és könnyebben
érintkezhetnek egymással.
ClI. §.
A némel mjelo rendkioiiH

hasznáról.

Az alsóbbfokú hvlin iskolák intézményének kilüzöU célja,
hogy az ifjak jövendő pályájuk szükségleteinek és feltételeinek meg
felelő tudást sajátítsanak el s a hazának egykor hasznos polgáraivá
váljanak. Ez a cél azonban nem kis mértékben cltéveszletnék, ha
nem történnék gondoskodás arról, hogy az iljak iskoláik elvégzése
után. amikor valamely meghatározott életpályának szentelik magukat,
a tanultakat újra elővegyék, bennük tovább haladjanak és a maguk
erejéből nagyobb tökéletességre emeljék. Hogy erre buzdítást nyer
jenek, alkalmas eszközöket kell nekik nyújtanunk. Ilyenek főképen
olyan könyvek olvasása, melyek bővebb előadásban azt az anyagot
tartalmazzák, melynek elemeibe egykor az iskolában beavatták őket.
Azonban az efajla könyvek latinul vagy anyanyelven megírva csak
nng^'on kis számban találhatók s nem is remélhető, hogy idegen
nyelvekből megfelelő fordítások készüljenek, csak nagy fáradság és
nagy költség árán. Ellenben németül megírt kitűnő könyvek van
nak a legtöbb tudományszakban s könnyen l)eszcrezhetők, azért
nyilván lelkiismeretes gond fordítandó, hogy a latin nyelv tanulá
sához a német nj'elv is csatlakozzék, főleg, ahol nincs elterjedve a
használata. Ilyformán az itjak tanubnányaik elvégzése után, ha
már valamely életpályára szegődtek és megismerték mindennapi
foglalkozásukban ennek a nyelvnek sokféle hasznát, egykor hálás
szívvel fognak visszagondolni erre a tantárgyra s valamikor a
maguk gyermekeivel is megletetik ezt az utat. És tényleg ez a
könnyű és gyors módja annak, hogy ez a nyelv, mely annyi ha-
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szonnal, sÖt a kölcsönös érintkezés szükségszerűségével is együtt
jár, rövid idő alatt az ország egész területén elterjedjen s közkele
tűvé váljék.

cm. §.
Á nemzeti

nyelvek.

Fentebb a grammatikai iskolák tárgyalásánál emlékeztettünk
azon fejtegetésekre, melyek a bevezetésben a Magyarországon lakó
különféle nemzetek nyelvéről szólottak. De e helyütt bővebben kell
a dologról szólanunk. Ha ugyanis fontolóra vesszük a nemzetek
nek, tehát a nyelveknek is sokféleségét Magyarországon, legott rá
eszmélünk, mily nagy hasznára válhalik hazájának az a magyar
ember, aki több nyelv ismeretével rendelkezik. E tekintetben
két, épen e tapasztalat által megerősített észrevétel merül föl e
helyütt.
1. Hogy a gyermekek iskolai tanulmányaikban olyan előme
netelt tanúsítsanak, aminőt az állam elvár és hogy a tudományok
nak egész a velejébe behatoljanak: a magyarázatnak mindenesetre
oly világosnak kell lennie, hogy azt teljesen és pontosan megértsék.
Azonban mindenki belátja, hogy ez lehetetlenség, ha a tanító nem
a nép nyelvén beszél.
Továbbá.
2. Ahol nem lakik löbb nemzet vegyesen, hanem egyetlen egy
nyelv dívik és a szülök más nyelvek ismeretére is szeretnék tanít
tatni gyermekeiket: vagy e nyelvekben jártas házi nevelöt kényte
lenek tartani vagy gyakran távoli vidékekre küldeni és néha több
éven át ott eltartani őket. Mindkét esel bizonyára nem csekély
költséggel és sokszor nem jelentéktelen alkalmatlansággal jár s ha
ezeket a szülők nem bírják viselni, gyermekeik, a maguk leg
nagyobb kárára, szükségszerűen egy igen hasznos ismeret nélkül
nőnek fel.
Ezen két szempont gondos mérlegelése alapján célszerűnek
mutatkozott ezen újonnan szervezeit tanulmányi rendben a követ
kező utasítást fölvenni.
1. Minden nemzetnek, amennyire lehetséges, a latin iskolák
kal együtt saját népiskolái is legyenek, ahol a megszabott tanlárgj^akat a gyermekeknek anyanyelvükön adják elő.
2. A latin iskolák élére olyan tanítók állitandók, akiknek egyike
az országban bevett nyelvek egyikét, a másik a másikát tudja taní
tani. Pl. magyar helyeken németet és tótot, német helyeken ma
gyart és tótot, tót helyeken magyart és németéi és így tovább.
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Ily módon az ifjaknak is alkalom adatik az országban divó nyel
vek nieglanulására, a szülök is megszabadulnak jelentékeny pénz
beli kiadástól.
CIV. §.
Valláskülönbség,
Amit a valláskülönbségröl a 64. §. megállapított, itt különösen
helyén való. Ugyancsak a legapróbb részletekig figyelembe veendők
azok a szempontok, melyek e tekintetben a népiskolák tárgyalásá
nál kitüzettek.
CV. §.
A hü alattvalók különböző

osztálijairóL

Magyarország polgári alattvalóinak különböző osztályairól m á r
ezen mű bevezetésében is történt némi említés. Ott ugyanis, a
tanulmányi rendszer általános vázolásánál csupán a legfontosab
bakat kellett érinteni, hogy a mű további folyamán a népiskolákba
bevezetendő sokféle tantárgy számára biztosan megállapított határok
legyenek fölállíthatok. K tekintetben az volt a legfőbb cél, hogy a
serdülő gyermekek elsősorban azokban a segédeszközökben nyer
jenek oktatást, melyek a földmívelésre. mesterségek üzésére s m á s .
a földmívelö élethez tartozó foglalkozásokra alkalmasaknak látszot
tak. Most, amikor a latin grammatikai iskolákra térünk, a pol
gárok különféle osztályait, melyeket magában e mü bevezetésében
a grammatikai iskolákra való tekintettel felsoroltunk, valamivel
pontosabban kell vizsgálnunk s meg kell határoznunk az egyes
osztályoknak megfelelő tudományágakat. Ezek közül némelyek j ö 
vendő tanultságuknak csupán első elemeit szívják magukba a latin
iskolákban. De a többieket, akik ezen iskolákból kilépnek és n a gj^obb fokú műveltségre nem törekszenek, minden esetre oktatni kell
mindazon tárgyakra, melyek az ö helyzetükben hasznosaknak
vagy szükségeseknek tekinthetők.
CVI. §.
A (jrammatikai iskola tantárgyainak

megválasztása.

Ha figyelembe vesszük azon különféle társadalmi rendek és
osztályok szükségleteit, melyek számára ezen grammatikai iskolák
szerveztetnek, k ö n n y ű lesz meghatározni azokat a tárgyakat, melye
ket ezen iskolákban tanítani kell.
Ezenfelül könnyen ki fog derülni, hogy ezek a tárgyak két
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osztályba sorolhalók: egyesek ugyanis föltétlenül szükségesek, mások
csupán hasznosak.
A szükségesekhez sorolandók közölt kétségtelenül az a legíobb
és legelső, hogy miként a népiskolákban, úgy itt is az isteni félel
met csepegtessük az iljak zsenge lelkébe. Ennélfogva a keresztény
vallástan magyarázatát és az erkölcstan tanítását ezen intézetekben
is a legnagyobb gondossággal folytatni kell. Különösen arra kell
törekedni, hogy az iljúságot a tisztesség és becsület minden tör
vényeire úgy neveljük, hogy az állam méltón derék férfiakat, a
királynak hiven szolgáló alattvalókat és szorgalmas polgárokat re
mélhessen belőlük.
Az oktatás többi szükséges tárgyai a következőkben foglalha
tók össze.
1. A gyermekek tanuljanak nieg szépen és helyesen írni.
2. Tanuljanak számtant, illetőleg számvetési szabályokat.
3. Latin nyelvet, melyhez az utolsó esztendőben hozzácsato
landó 1. a helyes és rendszeres gondolkodás, 2. stílusgyakorlatok,
hogy t. i. különböző tárgyú föladatokat épúgy tudjanak latin nyel
ven kidolgozni, mint anyanyelvükön.
4. Végre természetrajzot.
Általában mimienldrc néztn' lutsznos ismeretek:
1. Az ó- és új-szövetség története.
2. Magyar történelem.
3. Hazai földrajz.
Csupán egyes tanulóknak pedig nagy javára fog válni, ha némi
oktatást nyernek részint
1. a görög nyelvből, részint
2. a mértanból.
3. Míg azoknak, akiknek eltökélt szándékuk a grammatikai
lanfolj^am elvégzése után az iskolától megválni, nagy hasznára
lesz, ha a természet és hazai jog elemeit legalább annyira elsajá
títják, hogy a mindennapi élet gyakrabban előforduló eseteiben
maguknak tanácsot adhatnak és ügyleteiket a magyar jog szabvá
nyai szerint írásba foglalni tudják, m i n ő k : a szerződések, egyességek, kötelezvények, végrendeletek stb.
CVII. §.
A lalin grammallkai

lanfolijam,

A fentemlített tantárgyak megtanulására három év van ki
tűzve. Ennek leforgása után a grammatikai tanfolyam véget ér.
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olylbrmán, hogy azok a tanulók, akik szorgalmuknak és ijíyekezetűknek elegendő bizonyítékát acilák, szabályszoríi bizonyilványt
kapnak s szüleik kívánságára elbocsáttatnak, vagy a magasabb
műveltséget adó gimnáziumba lépnek ál.
K grammatikai isko!áki)an ugyanis a grammatika legfelsőbb
osztálya vagyis a synlaxis' a végső célpont. De valamint a ter
mészet a maga ajándékait nem egyenletesen osztotta föl mindnyá
j u n k között, hanem a lelki tehetségek egyeseknél későbben, mások
nál gyorsabban fejlődnek, úgy a tanulóknak az iskolába való b o 
csátásánál sem kell a kort tekinteni. Mindazonáltal vigyázni kell,
hogy tizedik életkora elölt senki sem léphessen át a népiskolából
a latin iskolába, kivéve az olyant, akiről észreveszik, hogj' egészen
rendkívüli természeli adományokkal és tehetséggel van megáldva.
Még a serdűlt kor sem fog elegendő inditóokul szolgálni arra, hogy
valaki, miután a népiskolát épen csak középszerű előmenetellel
végezte s tanuhnányait folytatni akarja, a humaniórák tanfolyamára
bocsálassék. Az efajta enyheség nemcsak nem gyarapítaná az
illetőnek műveltségét és boldogulását, hanem ezenfelül nagy nehéz
ségek ele is állítaná, melyekkel a felsőbb isKolákban találkoznék.
Oe erről a dologról alább, a 3-ik részben lesz helyén szólanunk.
CVIII. §.
A szorgalmi

idő,

A tanulmányokra szentelendő időnek, vagyis az óráknak és
napoknak beosztása inkább a III. részbe tartozik. Az általános meg
jegyzéseket azonban itt kell fölemlítenünk. Ilyenek:
1. Valamint a vasár- és ünnepnapok főképen az istenítisztelelnek vannak szentelve, azonképen a lalín iskolákban is ezen n a 
pokon nem lehet más tárgya az iskolai foglalkozásnak, mint az,
amely az ifjúságot az isteni Lény megismerésére és szolgálatára
vezéreli.
2. Az iskoláknak naponkint reggel két és fél órán át s délután
ugyanannyi ideig kell nyitva lenniök.
3. Minden héten egy nap, t. i. csülorlök, pihenésre van szánva.
Ugyancsak szabad lesz tavaszkor vagy nyáron is az elöljárók bele
egyezésével néhány napot engedélyezni jutalmul azoknak kedveért,
kik szorgalmasabban foglalkoznak tanulmányaikkal és a többiek
közül ezen a téren kitűnnek. Viszont célszerű a nagy szünidőt
1 A jezsuita iskolákban így hittak a IV. grammatikai osztályt (classis
prcma grammaticae), melyben a mondattant befejezték.
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vagyis az őszi szünetet a különböző helyi viszonyokhoz képest öszszevonni>' hogy a gyermekek az oly drága időt el ne vesztegessék,
mivel a legtöbben a hosszú szünidőt minden haszon nélkül töltik
el s a tanultakból sokat felejtenek, sokan pedig a grammatikai isko
lák végeztével a tanulásnak búcsút mondanak.
Ezen megjegyzésre — noha nem a maga helyén áll — mégis
azért volt szükség, hogy legott megfeleljünk azoknak, akik esetleg
a tananyag mennyiségét az idő rövidségével szembeállílják. Mint
hogy t. i. ily módon a tananyag tárgyalására jelentékenyen több idő
jut s a három esztendő a régi négy- évvel joggal egyenlőnek tekint
hető: ki fog derülni a következőkből, ahol a megtanulandó tan
anyagról lesz szó, hogy a három évi időszakban sem a tanitóktól
erejüket fölülmúló munkát nem kivannak, sem a tanulókra nem
nehezedik olyan teher, hogy azt el nem viselhetnék.
Ezen általános megjegyzések után most már át kell térnünk
az oktatásnak részint szükséges, részint hasznos tárgyaira és
pedig szólani fogunk róluk egyenként, először általánosságban, majd
részletesen.

II. Fejezet.
A g r a i i i i i i a t i k u i i s k o l á k taiitái*iiyai.

CIX. §.
A gramnudUcai iskolák Uamlmányi anyagáról állalában.
A grammatikai iskolában, miként az imént mondottuk, első
sorban azokról kell gondoskodni, akik a grammatikai tanfolyam
elvégzése után legott valamely, a gondviseléstől számukra kijelölt
meghatározott életpályára lépnek s ennélfogva a tanulásról teljesen
és mindenkorra lemondanak.
Ezeknek a száma lesz többnyire a legnagyobb. Közvetlenül
utánuk azok igényelnek figyelmet, akik a tanulmányok megkezdett
ösvényén továbbra is meg akarnak maradni. Mindkét fél javát
úgy kell biztosítani, hogy míg amazoktól a szükséges vagy hasznos
ismeretek egyikét sem vonjuk meg. ezek a következő esztendőkben
tárgyalandó tárgyak egyikével sem foglalkozzanak előre. És épen
ennek a megfontolása szolgált alkalmul az összes tudományágaknak
1 Hat hétre, szept. 21-töl nov. l-ig, az eddigi nyolc hét h e l y e t t K. a 242. §.4.
bekezdését.
2 A grammatikai tanfolyam a Ratio clött négy évre terjed. A negyedik évet
az 1806-iki Hatio ismét visszaállította.
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szükséges és hasznos tárgyakra való felosztására, valamint a csupán
némelyek számára szükséges vagy hasznos tárgyak megfelelő meg
különböztetésére.
Ez utóbbiak azonban csak magánórákban tanithalók és semmi
esetre sem a rendes tanítási órákban.
CX. §.
A vallástan, mint

fötontárgij.

Nincs okunk kételkedni, hogy ezen tanulmányi rendszernek
kellő betartása mellett az ifjak a népiskolából a latin iskolába való
átlépésük idején a keresztény vallástanban, melynek amott első
rendű szerepe van, olyan előmenetelre tettek szert, hogy ezen szi
lárdul megvetett alapra állandó gondozás mellett a keresztény
igazságoknak minden tekintetben erős és megingathatatlan épülete
emelhető.
A keresztény vallástan tanárának tehát a latin iskolában b ő 
vebb és oly formán szerkesztett hitelemzö könyvet* kell rendel
kezésére bocsátani, hogy három év alatt, amennyire a grammatikai
tanfolyam terjed, az ifjúságot a keresztény hit elemeiben évről-évre
fokozatosan kiképezze és mindjobban tökéletesítse. E célból a könyv
főfejezeteit ezen időn belül legalább három ízben átismételteti és
bevéseli, ügyelvén, hogy a hallottak szilárdan megragadjanak az
ifjak emlékezetében és hogy lassankint felvegyék a keresztény e m 
berhez és a jó polgárhoz illő erkölcsöket.
Továbbá a vallástan tanítására legalkalmasabbaknak mutat
koznak a vasár- és ünnepnapok, habár a szerdai és szombati n a p o 
kon is az előadás végén különös gonddal kell vele foglalkozni.
Általában pedig megjegyzendő, hogy vasár- és ünnepnapokon
az evangéliumot és egy epistolát-kell felolvasni, a hitelemzés pedig
mindenütt a tankönyvhöz és az illetékes egyházi hatóság hozzá
járulásával a királyi egyetemen megszabott utasításhoz alkalmaz
kodjék.
A hitoktatás gondját azért kell mindenkinek különösen szivén
viselnie, mert
1. ez a foglalkozás az isteni tiszteletlel a legszorosabban van
összekötve s az ifjakat már zsenge korukban a vasár- és ü n n e p 
napok rendes megünneplésére s a jámborság gyakorlására szoktatja
s azon felül azzal a haszonnal jár, hogy
1 Liber catecbeticus.
2 A Szcntatvák leveleíbül.
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2. ezt a meg nem állapodott korú fiatalságot azokból a bajok
ból, melyeknek magára hagyatva rendesen ki van téve, kiragadja
és az ifjúkori pajzánságra szolgáló alkalmaknak, mely igen gyakran
veszedelmekkel jár, elejét veszi.
Egyébként a hitoktató tanítását ékes szavakba foglalja, amire
ilyenkor bő alkalma van. A bevezetés rövid buzdításból álljon,
mely az ifjúságot éberebb figyelemre indítsa. A kérdéseket a külön
böző osztályokhoz alkalmazza, amelyekből hallgatói összeverődnek.
Végül beszédét az előadott igazságokhoz illő rövid imával fejezze
be, hogy szavai a gyermekek lelkébe annál mélyebben l)cvésüdjenek. Ha egyes iljak előtt az a nyelv, melyen a tanítás folyik,
ismeretlen lenne, vagy más nehézségek merülnének föl, a praefcctusnak* kötelessége lesz orvoslásról gondoskodni, a tartományi igaz
gatónak jelentést tenni és tanácsát kikérni.

III. Fejezet.
A/.on l:iii(ííi-f)>-;ik, iiH^lyt^k álCilábaii iiijmlci)kir<> iiézvtí s/riksó{K*s«ík, iiovc/ul('.s»;ii |K'«lií| íi licl.vcsíi'ás, s/.épíiás, s/áiiilaii S!IK

CXI. §.
A helycsirán és a szépírás.
Ha a helyesírás és szépírás tanítására vonatkozó utasítások a
népiskolában alkalmazási nyernek és végrehajtatnak, ha, mint ön
ként értetődik, kitűnő minták állíttatnak oda utánzásul s az ifjúsá<'
ezeknek lemásolásában szorgos igyekezettel gyakorolta m a g á t : remé
nyünk lehel, hogy a legtöbben elég csinos írást fognak magukkal
hozni, mire a latin iskolába átlépnek.
Hogy azonban a betűvetés ügyességét mind a latin, mind az
anyanyelvben és a német nyelvben is, ahol nem használják anya
nyelvül, minden tekintetben tökéletesen elsajátítsák, az első eszten
dőben hetenkint két óra fordítandó az irás gyakorlására és a hibák
pontos javítására. Amikora második évben megkezdődnek az otthoni
házi írásbeli feladatok, az írásbeli munkálatok minden héten egy
szer az iskolában megvizsgálandók. A helyesírásra mind a latin
ban, mind az anyanyelvben és a németben úgy az első, mint a
második esztendőben, de különösen a harmadikban kell nagy gond
dal és pontossággal ügyelni, amikor a rövid tartalmi feladatok
kidolgozása megkezdődik.
1 A grammatikai iskola igazgatóját a lí. rendesen apraefectus»-nak nevezi.
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CXII. §.
Számlán,
Egés/eii ugyanazt inondhaljuk a számtanról is, t. i, hogy ha a
fent elöadoU utasítások rendesen megtartatnak, az ifjak már a
népiskoh'iban legahibb az elsö négy egész számokkal való egj'szerü
müveleltei eléggé megbarátkoznak.
Mindazonáltal módját kell ejteni, hogy a grammatika elsö
évében mind ezen négy művelet alkalmazásában, mind a törtszámok
kezelésében szorgosan gyakorolják magukat. A második esztendő
ben az arany szabály, az arányok, a haladványok és a velük össze
függő műveletek könnyebb példák alapján legyenek a tanítás tár
gyai, melyeknek alkalmazása a közéletben a legelterjedtebb. Végül
a harmadik esztendőben tanulják meg, miként kell az előző években
szerzett ismereteket arra a sokféle esetre alkalmazni, melj'ek az
emberi éleiben kinek-kinek állása, vagyoni viszonyai és helyzete
szerint előfordulnak. K tekintetben a fent elsorolt összes társadalmi
osztályokra figyelemmel kell lenni.
Erre a tantárgyra az egész három évi tanfolyam alatt hetenkint két-két óra van szánva. A tanulók, éj) ügy a tanítók nagyobb
segítségére és az eljárás egyöntetűségének biztosítására, a tárgynak
megfelelő tankönyvet kell írni, mely nemcsak a szokásos szabályo
kai és példákat, hanem pontos meghatározásokat és a szabályok
nak levezetését is magában foglalja. Ezen könyvbe felveendők :
1. az Összes fajta pénznemek leírása, melyek akár a császári
királyi tartományokban, akár a külföldi országokban, különösen
azokban, melyekkel kereskedelmi viszonyban vagyunk, forgalom
ban vannak.
2. Az összes sulyok magyarázata, melyek mind nálunk, m i n d
azokban az országokban használatosak, melyek velünk valamely
üzleti összeköttetésben állanak.
;Í. Végül a különböző nemzeteknél dívó mértékrendszerek
jegyzéke.
CXIII. §.
Á latin nyelvről és lanilásánah' módszeréről állalában*
A latin nyelvnek szükségességéről és hasznáról Magyarország
örökös tartományaiban már fentebb volt szó s e két szempont m i n d 
egyike a jelenlegi viszonyok között bizonyára teljesen vitán felül
állónak lekinlhetö. Ezért itt csupán az az egyetlen kérdés van
helyén, t.i. mi m ó d o n sajátíttatható el az ifjúsággal egy csupán h á r o m
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évre összevont tanfolyam ideje alalt a latin nyelvnek tökéletes isme
rete anélkül, hogy más nem kevésbbé szükséges s némely tekin
tetben talán hasznosabb tudományoknak kárát vallanak.
Bármely nyelv megtanulásában az egész dolog lényege kivált
képen a következő három íöelven sarkalik.
1. Hogy a lehető legnagyol)b szókincset véssük emlékezetünkbe.
2. Hogy a nyelv szabályait teljesen megértsük.
3. Hogy az írásbeli és olvasásbeli képességet sokszoros gyakor
lással megszerezzük.
Ha a grammalikai tanfolyam az előadott módon össze
vonatott, u gyermekektől ennek elvégzése után nem követelünk
mást, mint hogy a maguk különböző életviszonyaira vonatkozó
gondolataikat szóval vagy Írásban világosan és pontosan kifejezni
tudják. Nem célszerű az egész életkor legdrágább idejét az ékes latin
ság hajhászásával eltölteni. Erre az alkalom maguknak a gimnáziu
moknak van fenntartva. De a tanítóknak módjában lesz, hogy e
részben is támogassák a gyermekek tudását.
CXIV. §.
A laiin nyelolaniíás

első éve.

A grammatikai iskolákban kiváló gondot kell fordítani, hogy
1. az ifjúság a lehető legnagyobb latin szókincset vésse emlé
kezetébe.
Ennek elérésére szükségesnek mutatkozik, hogy mihelyt az
ifjak hozzáfogtak a tanuláshoz, a latin nyelv tőszavait az első esz
tendőben megtanulják, gyakrabban ismételjék és így annál mélyeb
ben emlékezetükbe véssék.
Ez a cél azonban könnyebben lesz elérhető, ha a tanár a meg
tanulásra leckéül kitűzött szavakat valamelyik tanulóval délelőtt és
délután jó hangosan felolvastatja, ha a hibás kiejtést nyilvánosan
kijavítja, ha nemcsak azon szók értelmét és jelentését magj'arázza
meg, melyek talán anyanyelvükben is ismeretlenek előttük, hanem
az előforduló más hasonló szókhoz is oly megjegyzéseket fűz, ame
lyek a gyermekek figyelmét felébreszthetik.
Ezen egyszerű szókból állitandók össze egészen rövid szöve
gek, melyeket elemezve kell a g^'ermekeknek a szabályok útmuta
tása szerint megmagyarázni és az anyanyelvre lefordítani. Minden
fejezet addig ismétlendö, míg meg nem állapítható, hogy a kitűzött
anyagot a legtöbben megértetlék. Az ily módon megmagyarázott
szövegel otthon mindenki papirosra veti. A legközelebbi alkalommal
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az iskolában újra elolvassák, a hibákat kijavítják, végül csinosan
leirják, hogy egyúttal a szépírásban is gyakorolják magukat.
Valamint ez úton sok szó vésődik a zsenge elmékbe, úgy
egyszersmind arra is kell törekednünk, hogy ugyanazon igyekezettel
2. a lalinság szabályait tisztán és világosan adjuk elő.
Hogy ezeket a tanulók teljesen megértsék, arra nézve m á r
lentebb megjegyeztük, hogy a nyelv elemi szabályait anyanyelvükön
meglogalniazott külön könyvben kell nekik nyújtanunk.Egyrészt azért,
hogy már az elemi iskolában a további tanulásra készüljenek, m á s 
részt, hogy a lalin iskolába való átlépésük után a maguk szorgal
mából is haladhassanak és a tanár magyarázatát jobban megérteni
és megtartani tudják.
Kzért az első tanévben leendő használatra és a népiskolában
szükséges előkészítésre való tekintettel is az előbb említett olvas
mányokon kívül, melyek egyszerű szókincsl)Öl vannak összeállilva,
ínég egy külön könyv is szerkesztendő. Ennek segítségével megfog
ják tanulhatnia gyermekek az általános és a részletes szabályoknak
támogatásával akülönl)özö beszédrészeket mind önmagukban, mind
egymáshoz való viszonyukban, anélkül, hogy emiékezelüket meg
terhelnék. Ezt úgy fogják könnyen elérhetni, ha az iskolában m i n 
dent fennhangon olvastatunk és ha kijelöljük nekik a főbb szabá
lyokat, hogy azokon emlékezetüket gyakorolják és a tanár is m i n 
denütt hozzáfűzi a maga magyarázatát; ha az egyszerű szavakat
szorgalmasan ismételjük és a már olvasott szövegeknek elemzését
el nem hanyagoljuk.
Miután az ifjak ez úton megtanulták a szókat és a latinság
szal>ályait is, ügyelni kell,
3. hogy az írásban és olvasásban könnyedségre tegyenek szert.
Az első évfolyam tanulóitól senki sem fog tökéletes beszédei k í 
vánni, aki a latin nyelv termeszeiét jól ismeri. Ez a következő évek
eredménye legyen. Sőt az ifjakat nem is szabad rászorítani a beszélésre az első esztendőben, mert a felmerülő sokféle tárgyra nincs
meg a szókészletük s joggal félni lehel attól, hogy ilyen idöelötti
buzgóságból hibás szólásokat és idegenszerűségeket tanulnak meg.

cxv. §.
A latin nijelotanitás második éve.
Ebben az esztendőben is kiváló helyet foglal el a fentemlilett
két feladat, t. i. a szóbőség megszerzése és a szabályoknak e m l é 
kezetbe vésése.
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Az ajánlott módszer alapján a tanulók könnyen elérik, hogyu
kezükbe adott könyvből a lalin nyelv elemeit megtanulják, ismé
telten emlékezetükbe vésik és használatukban sokszoros gyakorlás
sal otthonosságot szereznek. Ezután semmi nehézséget sem fog nekik
okozni, hogy, ha a tanár is szorgalmasan eg>'engeli úljukal, az
elméjükben elszórt szavakat a második esztendőben összefoglalják
és a latin nyelv megkezdett épületének kiépítéséi folytassák.
Ehhez a célhoz két út vezet. Az egyik a dolgok természetes
rendje szerint babul, a másiknak helyességét a tapasztalat bizo
nyítja s ezt a magyar iíjúság számára most kell először megépíteni
és mintegy kiegyengetni.
Az elsőre akkor lépnek a gyermekek, mihelyt a latin iskolát
kezdik látogatni s amialatl a latin nyelv tőszavait tanulják és a
kitűzött módszerben foglalkoznak velük. I-^zl az eljárási kel! a
második esztendőben is nicglarlani azzal a különbséggel, hogy itt
ezek a tőszavak a mag szerepéi játszák, melyei a lanító szorgalma
fejleszt és érlel, miután az ifjak elméjébe elvetélte.
Ugyanis egy másik szókönyvel kapnak, mely az egy
szerű szavakon kívül, ezeknek származék és összelcti szavai!
is magában foglalja. E/ekel nem lesz nehéz megjegyezleini, ha
azokat a tanár, mini az előbbi esztendőben, újból nyilvánosan
fölolvastatja, a kiejtést és a szótagok mértékél megfigyeli, a szók
nak az anyanyelvben is homályos jclcnlésél megvilágítja s a szár
mazék vagy összelell szók keletkezésének módjai bemulalja.
A könyvben ugyanazon ])clü alá foglalt szókat az isméilés alkal
mával nem a sorrendben kérdezi ki. úgy hogy a gyermekek az
összetelt szavakról az egyszeiückre, a származék szavakról a
töszókra kénytelenek visszatérni. Végül felhasználja azokat a segéd
eszközöket, melyek az emlékezet támogatására alkalmasaknak
mutatkoznak.
Valamint az első esztendőben olyan gyakorlatok szerepelnek,
amelyekbe csak töszók vannak alkalmasan beleillesztve, azonképen
a második esztendőben olyanokat kell adni, amelyekben a tőszava
kon kívül származék és különféle összetelt szavak is legyenek
összefűzve és egj^bekapcsolva. Ezek a gyakorlások a tanítás idejé
ben a nyelvtan szabályai szerint elemezve végezendők, úgy, hogy
meghatározzuk a szavak jelentését s azután először részenkinl és
végül az egészet az anyanyelvre lefordítjuk. Magát a fordítást ott
h o n a tanulók írásba foglalják, az iskolában azután a tanár újra
elolvassa és kijavítja, a gyermekek pedig a gyakorlatot tartalmazó
könyv segítsége nélkül ismét latinul atlják vissza. Ezt a gyakor-
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lást napról-napra feladott lecke kitűzésével lépésről-lépésre foly
tatjuk.
A másik út, melyet, miként mondottuk, a tapasztalat igazol,
a/oknak való, akik a francia vagy bármely más nyelvet magántanitás révén tanulják. Ha ugyanis a nyelvmester kellően járatos a
maga dolgában s a tanítvány is szorgalmas, tény, hogy az ifjak
heti öt órában két év alatt még oly helyeken is bizonyos tökéletes
ségre vitték, ahol azt a nyelvet csak a legritkábi) esetben hasz
nálják.
Emlézésre nyelvek tanulásánál általában szükség van. Ennek
a módszernek azonban az a sajátossága, hogy olyan fogalmak
nak és tárgyaknak nevét szedi össze, melyeknek használata min
dennapos és hogy a fordítandó kedves történetek, tréfás kérdé
sek, elmés gondolatok s nu'is, a ügyeimet és tudásvágyat felkeltő
ell)eszélések könnyebl)é teszik a tanítást.
Mi állja útjál annak, hogy ezt a hosszú tapasztalat igazolta
módszert a latin nyelvre is alkalmazzuk, kivált, ha az előbbivel
okosan egyesítjük? Sőt nem larlalmazhalnának-e ezek a gyakorla
tok, noha különben a tőszók rendje szerint volnának megszer
kesztve, a mindennapi életben előforduló fogalmakat. Nem lehctne-e
beléjük szőni a m á r elkoptatoltak helyébe a hazai történetről, az
egyházról, a tudósokról, ii természetről szóló kis elbeszélésekel?
Továbbá oly eseményeket, melyeknek emlékét megünnej)eljük.
A hazai királyok bölcs mondásait és telteit, azonkívül a polgárok
kiváló telteit és egyéb emlékezetre méltó dolgokat? Nemde ezek
nagy mértékben íigyelenire serkentenék az ifjúságot és fokoznák
szorgalmát ?
Amily tér nyílik ezen kétféle úton-módon a gyermekeknek
szóböség szerzésére, épúgy arra is kell tehetségünk szerint töreked
nünk, hogy ebben a második esztendőben a szabályok ))ehalóbb
ismeretére tegyenek szert. E célból bővebb nyelvtant kell a kezükbe
adnunk, melyet a harmadik évben és azontúl is használni fognak.
Mindjárt a második év elején kivonatot kell készíteni a szabályokból
egy nagyobb táblázatban a tanterv főbb pontjai szerint és be kell m u 
tatni az iskolában, amikor az egyes részek használatát és előnyét meg
magyarázzuk. Azonfelül mcgvilágilandók minden részben az elő
forduló szabályok kivételeikkel együtt. Olvasásközben megmutatjuk
a szavak alkalmazását, különösen a gyakorlatok elemzésénél, ami
kor mindig a szabályokra hivatkozunk, hogy ezen gyakori ismét
lésekkel az ifjak nem annyira a szavak jegyzékét véssék emlékezetükbe,
mint inkább ezeknek jelentését és értelmét elsajátítani iparkodjanak.
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És ily módon mind a két út annyira egymásba fonódik, hogy
az ifjúság minden csömör és kedvetlenség nélkül s mindkettőn egy
szerre haladva, eljut végre az óhajtott célhoz.
Hátra van még, hogy a helyesírás és beszélés képességéről
mondjunk néhány szót.
Ha az első esztendőben elég bö szókészletet szereztek az iíjak,
a második év elején már tudni fognak latinul csacsogni, egymásnak
bizonyos kérdéseket feltenni és azokra felelni. Akikről észrevesszük,
hogy az első félévben a rendes társalgáskor latinul beszélnek,
azokat nyilvánosan meg kell dicsérni és buzdítani, anélkül azon
ban, hogy megszidnók azokat, akik ezt a képességet még nem sze
rezték meg. Ám a második félévl)en mindnyájukra nézve közös
szabály legyen, hogy a mindennapi érintkezésben mindig ezt a
nyelvet használják. Azokat, akik a kölcsönösen ejtett hibákat s a
szókincsben észlelt fogyatékosságot mindjárt az első alkalommal a
tanárnak tudomására hozzák, ezért nyilvánosan meg kell dicsérni.
A tanár pedig a tudomására hozott hibákat a szabályok útmuta
tása szerint javítsa, a hiányos szókincset pótolja, mindenkor nagy
türelemmel és szelídséggel.
Nagy mértékben fogja előmozdítani a latinul való beszélni
tudást, ha a tanár a tanulókat ugyanebben az esztendőben a gya
korlatok elmondása közben rögtönzött fordításban és ugyanazon
mondatnak sokfele változataiban gyakorolja, úgy hogy megszok
ják a névszókat eseteik szerint, az igéket pedig mód, idő, személy
és nem szerint ragozni s végül a beszédrészeket különféle módon
összefűzni. Ez úton bizonyos ügyességre fognak szert tenni abban,
hogy gondolataikat szóval más és más formában kifejezzék és
gyűjtött szókincsüket helyesen alkalmazni tudják.
CXVL §.
A latin nyelutanitás harmadik éve.
Miután a tanulókat két esztendőn át bőséges szókészlettel föl
szereltük (amire az adott módszer alapján reményünk lehet) és a
szabályok ismeretét is teljesen elsajátították, könnyen el fognak
j u t n i ez esztendőben a latin nyelvi tanulás kitűzött fokához.
Ettől kezdve a tanár gondja a harmadik esztendőben általá
ban arra fog irányulni, hogy
1. a tanulók a gyűjtött szókincset emlékezetükben megőrizzék.
2. a nyelvtant tökéletesen értsék.
3. a kitűzött beszédkészséget, melynek alapjai m á r le vannak
rakva, teljesen elérjék.
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Ami a szóbőség meglartását illeti, legbiztosabb óvszer a fele
dés ellen a gyakori ismétlés, E célra a legalkalmasabb ós a leg
inkább basználalos segédeszköz az volna, hogy a tanulókkal az
elözö esztendőben emlékezetbe vésett szógyűjteményt ismételtessük
és az előadás alatt emlékezetbői elmondassuk. Azonban ez a segítség
nem látszik épen a legjobbnak. Jó lesz talán, hogy ezt a munkát
külön órákra bizzuk, melyeket azzal a célzattal és abban a hitben
engedélyezünk a számukra, hogy remélhetőleg a leghasznosabban
fogják fölhasználni. Erre minden eszközzel l)uzdilani és serkenteni
kell őket.
Ellenben azok az ismétlések, melyekről itt szó van, az anyag
pontos feldolgozását követelik s azért az előadásra szánt órákban
úgy intézendők, hogy amit ismételtek, mély gyökerei hajtson az
elmékben.
Már fent mondottuk, midőn a helyesírásról volt szó, hogy a
tanár minden buzgalmával szorgosan tökéletesítse benne az ifjúsá
got. E végből a liúknak papírra vetett és kidolgozott gondolatait
a legpontosabban átvizsgálja, még pedig mindegj'ikét az illetőnek
jelenlétében. Hogy azonban a többiek ezalatt tétlenül ne iiljenek,
foglalkoztassa őket azoknak a gyakorlatoknak újból való latinra
fordításával, amelyeket az előző esztendőben anyanyelvükre tettek
át. Ezen iskolai gyakorlás idején nem engedjük meg, hogy m a g u k 
kal hozzák azokat a könyveiket, amelyekből az említett gyakorla
tokat merítettük és buzdítjuk őket, hogy azokat odahaza forgassák
és ilymódon a fordításhoz való készülésre hozzászokjanak. És m i n t 
hogy az előírt könyv szójegyzékében foglalt összes szavak ezen
gyakorlatokba be vannak szőve, nyilvánvaló, hogy az elíéle ismét
léseknek nem csekély a hasznuk, mert nemcsak a puszta szavakat
idézik vissza ily módon az emlékezetükbe, hanem helyes használa
tukat és alkalmazásukat is elméjükbe vésik.
De ha a fordításokat egyenkint kell ily módon átvizsgálni,
talán a kelleténél több időt vonnak el a tanítási órákra szánt i d ő 
ből, főképen, ha az ifjúság nagy számú. Mindenesetre célszerű
volna ezt a m u n k á t külön-külön végezni mindenkivel, de ez épenséggel nem szükséges. Ezeknek a gyakorlatoknak t. i. úgy kell
megszerkesztve lenniök, hogy egész rövid kör- és egyszerű m o n d a 
tokból álljanak. A tanár e gyakorlatok valamelyikét kezébe veszi
és részenkint hangosan felolvassa s havaiami hibára talál, anélkül,
hogy azt megmondaná, néhány fiúval a maguk fordításából is
ugyanezt a pontot fennhangon elolvastatja, hogy meggyőződjék,
vájjon mások is elkövelték-e ugj'anezt a hibát. Igy azután a nyelvA-4 l7T7-iki Ratio Educalíonis.
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tan szabályai szerint az egészet kijavítja. Ha az idÖ megengedi,.
tanácsos lesz ezt a gj^akorlási nuklot többekkel elővenni, mindenkor
különös tekintetlel a lassúbb észjárásuakra.
Ami a második feladatot, t. i. a nyelvtan meglanwlásál illeti,
rendkívüli hasznot fog hajtani, ha mindjárt az év elején egész szer
kezetét, beosztását és részeit a szabályokkal és kivételekkel eg\'ütt
egy táblán az iskolában feltüntetjük és miként fenteb!) ajánlottuk,
bemutatjuk, gondosan megmagyarázzuk s mentől több példában
pontosan megvilágítjuk valamennyinek használatát. Úgyszintén
lelkiismeretesen kutatjuk, hogy a fiúk könyvecskéjük tartalmát ésszerkezelét teljesen megértetlék-e. Ezzel azt érik el, hogy a lőllornyosuló nehézségekből sokkal könnyei>ben fognak kibontakozni.
Az ismétlések alkalmával elegendő a legfőbb szabályokat és kivéte
lekel újra tanulni, kivált, ha mind a gyakorlatok átvizsgálásakor.
mind az írók magyarázatánál, akikről alább lesz szó, újra és újra
megragadjuk az alkalmat a nyelvlani szabályoknak fölfrissíléséro.
Halra van a harmadik pont : a belyesirásra és beszédre vonat
kozó képesség. Már fentebb ajánlottuk, hogy a tanulók a második
esztendő második félévében a lalin beszédnek egymás közöli való
használatához lassankint hozzászokjanak. Most i\ harmadik eszten
dőben sokkal nagyobb igyekezcllel kell őket erre buzdítani, sőt
még kényszeríteni is a tanár pedig állandóan adjon alkalmat nekik
erre a dologra.
Kvégl)ől
1. Az egész tanítás latin nyelven folyik; s minthogy mcgtörlénhetik, hogy a magyarázatot nem értelte meg azonnal mindenki,
meg kell engedni, hogy még az előadás alatt, vagy utána a lanulók
megkérhessék a tanárt a félreérteit vagy kélségel okozó részek
megfejtésére, amit a tanár természetesen igen szívesen meg fog
lenni és a tanulók buzgalmát nyilvánosan kitünteti.
És minthogy a szóbőség megszerzése után, amikor a nyelv
szabályait is jól megértették, nem lesz nehéz az Ujaknak az elismeri
latin remekírókat megérteni, szükséges, hogy mindjárt a harmadik
év elején
2. kötelezővé legyük forgatásukat.
Itt azonban felmerül az a kérdés, hogy az eddig elfogadott
Írók közül, kiket adjunk az ifjúság kezébe, hogy a kitűzött céltól
el ne térjünk és a jelen tanulmányi rendszernek a legnagyobb mér
tékben eleget tegyünk.
Hogy ezzel a kérdéssel jól szemi)cnézhessünk, gondoljunk arra,
hogy nemcsak azokat kell figyelembe vennünk, akik ebben az iskola-
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l)an a magasabb műveltségre és a további tanuhnányokra készülnek,
hanem elsősorban azokat, akik a grammatikai lanlolyam elvégzése
után búcsút mondanak a tanulásnak : s igy gondosan ügyelnünk
kell, hogy míg a tanítás ezekhez alkalmazkodik, amazok ne marad
janak elegendő támogatás nélkül.
Ha ugyanis az a loccl, hogy az üjak a három évi g r a m m a 
tikai tanfolyam leforgása után könnyen és folyékonyan latinul beszél
jenek, levelekéi, elbeszéléseket, jelentéseket s több ellcle, a minden
napi életben előforduló dolgot ügyesen megfogalmazni tudjanak,
nyilvánvaló, hogy Cicero levelei, Cornelius Nepos s más bevett
remekírók egymagukl)an erre a célra távolról sem elegendők és
hogy vannak okok, melyek ezen választás ellen szólanak.
Célunk itt t. i. nem tudós emberek, hanem hasznos és tevé
keny honpolgárok képzése: az igazi műveltségnek csui)án mcgizlelleléséről van szó, s arról, hogy a hozzá vezető utal messziről
megmulassuk azoknak, akikbe a természet nemesebb szikrákat
oltott és jobb anyagból formálta elméiket a Teremtő. A gyermekek
fölanulmányainak tehát különösen egyezniök kell jövendő életük
szükségleteivel és feltételeivel.
Azért e különböző célokhoz alkalmazkodó külön tankönyvre
lesz szükség, mely nemcsak az aranykori, hanem más elismert
újabbkori írókból is fog a kitűzött célnak megfelelő gyűjteményt
tartalmazni.
Továbbá az írók és a kiválasztandó lárgyak kiszemelésekor az
lebegjen előliünk, amit már fentebb is ajánlottunk általánosságban,
hogy a szemelvényeket oly ifjak fogják használni, akik különböző
nemzetiségűek, és majdan az életfenntartás legkülönbözőbb útjaira
fognak rálépni. A könyvnek tehát mind az összességhez, mind az
egyesekhez egyformán kell alkalmazkodnia.
Az ékes latin beszéd, miként mondottuk, a humanitás osztá
lyainak van fenntartva. lU elegendő lesz az itjakkal annyira vinni,
hogy iskoláik elvégzése után gondolataikat helyesen kifejezni és
hibátlanul írásba foglalni tudják. Egyedül arról van szó, hogy a
latinságnak jó alapot vessenek és ennek mintegy első vázlalát meg
rajzolják. Ép ezért az írók egy fajának sem szabad elöltük ismeret
lennek lennie. Magának a stílusnak és a tárgyaknak folytonos válto
zatossága és eg>^másra való kölcsönös hatása kinek-kinek hajlan
dósága szerint izgatni és serkenteni fogja őket, hogy otthon is
olvassanak és felkutassák magukat a forrásokat, ahonnan ez vagy
az a mondás meríltetetl. Ellenben ha állandóan ugyanazt az írót kell
nyüniök, ez az egyforniaság csömört idéz elő a gj^ermekekben s
iá*
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haladásukat nagyon hálrállalja. Sőt a tapasztalat elég gyakori tanú
sága szerint az egyébkent legkiválóbb és olvasásra legméltóbb író
is nem ritkán nemcsak unalmassá, hanem gyűlöletessé is válik.
Az írókból való gyűjteményes kiadás ezt a bajt kikerülhelővé
leszi és a kitűzött céloknak akkor fog megfelelni, ha következő
tartalma lesz :
aj Néhány válogatott jelenet Plautus és Terentius vígjátékai
ból és Minutius Felix párbeszédeiből.
bj Cicero, Seneca, Plinius és Paulus Manutius egyik-másik
j o b b levele.
cl Az iijúságot vonzó rövidebb beszélgetések, melj'ek a régi
történetíróknál lépten-nyomon előfordulnak.
(// Az ország alkotmányának és az iljúságnak megfelelő esz
ményképek, melyek ugyanezen írókból és Valerius Maximusból
vannak merítve. Ha ezeket kellő módon a tanulók szeme elé állítjuk,
képzelőtehetségük után akaratukat is áthatják s lelkűket erkölcsi
feddhetetlenségre és az erénj* szeretetére serkentik.
ej Vázlatok az idősebb Plinius természetrajzából, melyek az
ifjúság céljaihoz alkalmazkodnak.
fj Vázlat a földmívelcssel foglalkozó írókból, minők Porcius
Cato, Terentius, Varró, Columella, Taurus Aemilianus, melyhez a
magyar királyság területén űzött mezőgazdaságra vonatkozó meg
jegyzések fűződnek.
g} Válogatott helyek Virgilius, Horatius, Phaedrus, Ovidius
müveiből.
hj Végül oly közmondások és szállóigék, melyekben valamely
erkölcsi tanulság rejlik.
Ez a gyűjteményes nűivecske a dolog természeténél fogva
leg>'en rövid, mert a tanárnak ebben a harmadik esztendőben az
egészet át kell vennie tanítványaival.
Azonban az imígy megválogatott helyeknek olvasása és magya
rázata száraz és unalmas volna, ha csupán arra szolgálna, hogy a
latin nyelv művelésére és sajátságaira tanítsa a gyermekekel. Ennél
tovább kell haladni s azon kell fáradozni, hogy az ifjúság a ki
fejtett példák alapján szokjék hozzá jellemét képezni és a tanulsá
gokat jövendő életében hasznára fordítani.
Ez elérhető, ha a tanár az egyes mondatok elolvasásakor
nemcsak a szavakat magyarázza meg, hanem az író gondolataiba is
behatol, összefüggésüket
és eszmemenetűket teljes világításba
helyezi és így lanílja rá az íljakat, hogy a maguk gondolatait ezen
minták szerint fejezzék ki.
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Továbbá, hogy a tanításnak ez a része szándékunknak meg
felelően sikerüljön és különös hasznot hajtson, az írók magyará
zatát niinílcncsetre tökéletessé kell lennünk.
E célból szükséges:
3. hogy az iíjúságot ugyanebben az esztendőben a gondolatok
helyes elrendezésére és a következtetések összefüzésére tanítsuk.
Az ifjak már abba a korba lépnek, amikor az értelem és
Ítélőképesség fcjledezni kezd, és a tanító magyarázatának hozzá
járulásával már elég könnyen fel tudja fogni, mi a fogalom, Ítélet,
l)izonyilás, következtetés, és hogy mi módon szokás ezekből vég
következtetést v o n n i ; mi a tudás, hit, vélemény, előítélet, tévedés ;
mikép kell megkeresni az igazságot és megbírálni az írásműveket;
hogyan tudunk haszonnal olvasni mi a mások meggyőzésének vagy
megcáfolásának a módja? stb.
Ha a tanár ezen dolgok világos magyarázatához alkalmas pél
dákat csatol, ha az írók olvasása közben a tanulók figyelmét ismé
telten rájuk irányítja, kélséglelen, hogy a tanításnak ezen módjával
nemcsak rövidebb idő alatt fognak tudáshoz jutni, hanem jövendő
életükre biztos hasznot is fognak meríthetni.
Ha ily módon előkészítettük s mintegy átidomítottuk tanít
ványainkai, igen könnyű lesz már nekik kisebb feladatokat kidolgozniok, még pedig akár latin nyelven, akár az anyanyelvükön.
Mindenesetre a körmondatok tanán kezdjük és kifejtjük mind
az egyszerű, mind az összetett körmondat részeit és sajátosságait ;
majd a kapcsoló és átmenetet jelző kötőszókat és fordulatokat. Ki
választunk az írókból az ifjak felfogásának megfelelő sajátos példá
kat, melyeknek magyarázata mindezeket gondosan megfogja világí
tani. Miután e részbon bizonyos készséget szerezlek, anyagot a
kidolgozásra és elemzésre válogatott és az ország mai közéletéhez
szabott levelek és elbeszélések fognak szolgáltatni. Sőt mngukat a
tanulókat is egj^nással való levelezésre és egyéb rövid írásbeli kis
feladatok kidolgozására buzdítjuk, melyeket a tanár jóakarattal
átvizsgál és gondosan őrködik, hogy az ifjúság a mindennapi élet
ben előforduló dolgokat el ne hanyagolja és ízléstelen léhaságok
lejtőjére ne csússzék.
Ks ezzel a grammatikai iskolákról eleget mondottunk volna
általánosságban, ha a magyar viszonyok, miként többnyire egj'ebekben is, úgy itt is különleges és kivételes megjegj'eznivalókat nem
kövelelnének. Már föntebb említettük, hogy a latin Magyarországon
egyike a legfontosabb nyelveknek s bizonyos tekintetben anyanyelv
számba jő, mely ugyan ama ismert régi lalinságtól nagyon sok
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tekintetben eltért s nemcsak tájszólásszerü szavai és elnevezései,
hanem ilyen mondalkötései és kifejezésmódjai is vannak. Ezeket hiába
keresnők az ehsmert remekírókban, megtanulásuk is csak hosszú
gyakorlattal érhető el, mégis a magyar közhivatali és jogi pályákon fel
tétlenül szükségesek. Ezért az iskolákból kilépő és közhivatali
pályára tért ifjaknak a legkevésbbé sem szabad bennök járatlanok
nak lenniök.
Ennélfogva ezen tájszólásokat, műszaki és jogi kifejezéseket,
melyek a minden áron kerülni való barbarizmusz-okknl nem tévesz
tendők össze, a tanulókkal meg kell ismertetni és nagy gonddal meg
kell magyarázni, miként helyettesíthetők jobbakkal.'
CXVII. S.
A természetrajzról s Iciilönösen azon okokról, mcli/ek miall a termé
szetrajz a szükséges tantárrnjak közé soroztatik a magt/ar graminalikai
iskotáktyan.
Ha az ifjúsági latin iskolák csupán a felsőbb tudományokra
készítenének elő, alig volna elegendő ok arra, hogy a természetrajz a
szükséges tantárgyak közé sorozlassék, mivel ennek tökéletes tár
gyalása magasabb iskoláknak van fenntartva. Minthogy azonban a
tanulók közül a legtöbben a latin iskolai tanfolyam elvégzése után
tanulmányaikat teljesen abbanhagyják s új foglalkozás ösvényére
térnek, szükséges, hogy már zsenge korukban oktatást nyerjenek
abban a tudományban, mely elismert tárgyi gazdagságánál és hasz
nosságánál fogva csaknem mindenkinek, bármely állásban legyen
is, előnyére válik. És pedig, annyival inkább, minél bizonyosabb,
hogy a magyar királyság területén bőségesen elszórt természeli
kincsek többnyire csak azért maradnak eltemetve, mert nem ismerik
őket. Nem szabad tehát a legnagyobb gondosságot sem sokallanunk, hogy ezt a hasznos és szükséges tanulmányt előrevigyük.
Hiszen amit csak a föld, a viz, a levegő, a föld belseje ölé
ben rejteget, mindaz tárgya ennek a tudománynak. A tárgyak,
amelyek körülvesznek bennünket, amelyeket naj)onkint látunk s
amelyek nélkül el nem lehetünk, sorban előkerülnek a természet
rajzban, osztályoztatnak és leiratnak. Méltányos volna-e tehát a
jövendő polgárokat eltol a nagy haszontól megfosztani? Vagy ne
avassuk-e be őket már első tanulmányaik küszöbén a legszebb
dolgok ismeretébe, amelyben nemcsak kellemes élvezetet és ösztön1 A líatio első szövegezése szerint c proviiicializniuszokat össze hellctt volna
gyűjteni és kinyomatni, hogy a tanulók könnyebben megtanulhassák.
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y.ésl találunk a tanulásra, hanem amelyből, ahog>' mondottuk, mint
valami forrásból bőséges haszon árad minden rendű és rangú
emberre.
CXVIII. §.
A íermészetrajz

felosztása és tárgyalása, tekintettel
iskolák
tanfolijamára,

a

grammalikai

A természetrajz körébe tartozó összes tárgj'akat három osz
tályba szokás sorozni, melyek közönségesen a természet három
országának neveztetnek, t. i.:
I
1. Allalország,
(
2. Növényország,
1
3. Asványország.
És ci)bcn a sorrendben fognak a grammatikai iskolában is
tár^yaltatni.
Ezért az első évben az állatvilág fog tárgyallatni osztályai, n e 
mei, fajai szerint s ezeknek sajátosságai, hasznos vagy káros tulaj
donságai ; még pedig leirandók a
1. Házi és a vadonban élő négylábúak.
2. Házi szárnyasok és madarak.
X Halak.
4. Kétéltűek.
ő. Rovarok.
(). Férgek.
Különös gondol fordilsunk azon lioni állalokra, melyeknek
elterjedése az országban és haszna a fóldmivelésnél s a mezőgazda
ság és kereskedelem egyéb terén általános.
7. Ez az ország végű! az emberrel, mint a többi élőlény feje
delmével zárul. Itt a legbővebben kínálkozik a gyermekek lelkével
a Teremtő végtelen hatalmát, bölcsességét és jóságát újra és újra
megértetni, hogy így a legfelsőbb Lényt megillető alázatosságra s
hálás leiküknek megnyilatkozására ösztönzést merítsenek s ilyen
üdvös elmélkedésre kora fiatalságuktól hozzászokjanak.
A második esztendőben a növényország, vagyis azon egyedek
rajza kerül sorra, melyek élnek ugyan, de nem éreznek. Itt nem az
a növénytan lesz a tanitás tárgya, mely az orvosi tudományhoz áll
közel s ezért az egyetemi tanulmányoknak van fenntartva, h a n e m
főleg azon növények természete és haszna, melyeknek ismerete a
gazdálkodásban s az ember életében előforduló egyéb hasznos fog
lalkozásokban nagyon szükséges. Ilyenek a különböző gabonanemek,
hüvelyes vetemények, zöldség- és takarmányfélék, épúgy a d o h á n y .

120

A TANII.MÁNYOK TKHVKZKTI-: KS TANTÁHOYAI

kender, len, répa slb., főleg pedig a szőlő, a gyümölcs- és erdei
fák, amelyek között különösen a hazai növényekre kell majd figyel
met fordítanunk.
A harmadik esztendőt nz ásványország fogja lefoglalni. Ili
szó lesz:
1. a sók különböző fajáról,
2. földgyantákról és kőszenekről,
;i, a különféle talajokról,
4. a kőzetek osztályairól,
5. a nemes és nem nemes kövekről,
0. a fél ércekről,'
7. az ércekről és tellérjeikről,
8. ezen osztályok egyikébe sem sorozható kövületekről.
Itt is, miként a természetrajz többi ágaiban, elsősorban a hazai
ásványok jönnek tekintetbe.
Hátra van még. hogy a könyvről szóljunk, amely mindezeket
magában foglalja. Megszerkesztése nem kerülhet nagy munkába s
megfelelően összeállítható azokból az írókból, kiknek e tárg^'ú
kiváló müvei közkézen forognak.
Minthogy annak nincs haszna, hogy a tanulók emlékezetét e
könyv megtanulásával fárasszuk, hanem elegendő ha elolvastatjuk
velük s megjegyeztetjük az előforduló tárgyak latin neveit s oda
csatoljuk anyanyelvi jelentésüket i s : szükségtelen a könyvel a
nemzeti nyelvekre lefor<lílani, hanem elegendő csupán a latin kiadás
is. Emellett mindenütt odafüzzük a sorra kerülő tárgyak néi>ies
elnevezéseit, mind a tanulók, mind a tanítók nagyobb kényelmére.
A tanár mindazonáltal egy füzetet ad a tanulók kezébe, melyben a
legközelebb megmagyarázandó tárgyak nevei latinul és anyanyelvü
kön csinosan le vannak írva, hogy különösen azok vegyék hasznát,
akiknek esetleg nincs könyvük. Tanitványailól az elnevezéseket a
következő előadási órán egyenkint számon kéri s nem halad tovább,
míg az előzőket jól meg nem tanulták.
Tudásvágyuk a természetrajz iránt már magában is tüzelni fogja
a fiúkat, hogy azon tárgyak nevét, melyeknek magyarázatát az isko
lában a tanártól halottak, szívesen megtanulják s emlékezetükben
megőrizzék. így ez az annyira szükséges és hasznos tantárgy ked
vessé és kellemessé válik előttük.
1 Somi-mctalla, a nemet nvdvii kéziralolíburi: dic lialb Mctallcrlzc.
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IV. Fejezet.
Az enyeteiiiesoii linsznos laiitái'íiyak a {jraininalikai iskolákban.
CXIX. §.
Az egyetemesen hasznos tárgya kral áUalában,
Aki a lent kifejlett szempontokat elolvassa, az elölt világos,
hogy a biblia története, Magyarország törtenele s mind ennek,
niiníl a felséges ausztrai ház közös uralma alatt egyesült többi
országnak földrajza közhasznú ismeretek tárgyát képezi. Azért feles
leges volna hosszadahnas okfejtéssel igazolni, miért előzik meg a sor
rendben a többi tudományokat. Kiégendő röviden rámutalni a
következőkben, miért keü mindegyiküket az ifjúságnak célul kitűzni.

cxx. §.
-4 /)í7)//Ví története.
Semmi sem vésődik oly mélyen a gyermekek zsenge Ielkél>c,
mint a letteknek emléke. Az erényesség példái vonzanak és a bűn
nek élénk színekkel ecsetelt képe visszatetszést kelt: nincs az itjú
kornak olyan szakasza, mely ezen tanulmány iránt nem volna fogé
kony. Söl mivel a velünk születelt tudásvágy, a feszüli lelki figye
lem, az élénk enilékezőtehelség oly eszközök, melyeket a természet
önként rendelkezésére i)ocsát a zsenge elméknek, azért nincs is
szükség más segítségre, mint az események természetes elbeszélé
sérc, hogy a lelkűkbe vésődött példák utánzására buzduljanak.
Mindazonáltal nem lanácsos, hogy a gyermekeknek a patriarchák, vezérek, birák és királyok történetét egyhuzamban elő
adjuk. Ezek érettebb elmét követelnek. Ehhez a korhoz gyönyör
ködtető részletek illenek s ilyen példáknak nincs is hijjával sem a
az Ó-, sem az újtestamentum. Példának okáért Mózes clsŐ könyvé
ből kiválasztandó:
1. A világ teremtésének története
- 1. fejezet.
2. Az ember teremtése és a paradicsom leírása 2.
«
3. A dédszűlők bűnbeesése
3.
«
4. Ábel megöletése
4.
«
5. A nagy vízözön
6. 7. 8.
«
(). Babylon tornj'ának építése, nyelvzavar
11.
«
7. Ábrahám történele
12.
«
8. Sodorna városainak ieldulása
19,
«
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9. Izsák lörténete
21. fejezel
10. Jákob története
25.
»
11. József története
37.
»
És ily módon kiválaszhatók mind a két testamentumi szent
írás könyveiből azok a részek, melyek a kitűzött cél elérésére külö
nösen halékonyaknak látszanak. Ugyanakkor mindig megemléke
zünk az elbeszélésekből merítendő tanulságról, hogy a bűntől el
riasztó és az erényre serkentő mozzanatok annál mélyebben meg
ragadjanak az ifjak lelkébe.
Minthogy ezen szent történet az első évre van szánva, nyilván
való, hogy az elbeszélések megválasztásában a zsenge korra nagy
figyelemmel kell lennünk; rövidség és egyszerűség párosuljon vilá
gossággal az előadásban minden cikornya nélkül. Azért némely
rész, mint pl. a palriarchák élete több fejezetre osztandó. A tanárok
támogatására, akik ezen a léren még újoncok és gyakorlatlanok, az
elbeszélésekből eredő tanulságok és következtetések záradékul
mindenütt odaluzendök, s minthogy ennek a tárg>'nak hetenkinl
csak két-két tanítási óra van szánva, a biblia történelére is csak
ugyanannyi fejezet tűzendő és nyomatamló ki és pedig egy az ó- s
egy az újtestamentumból.
Nincs rá ok, hogy ennek a tárgynak hasznáról hosszasan érte
kezzünk. Hogy a belőle áradó erkölcsi ncmesbcdésről ne is szól
j u n k , már az is nagyon fontos mozzanat, hogy a hitelvek és vallások
sokféleségében az ifjak nemcsak megmenekülnek a másféle meggyőzödésüek megvetésétől és sokszor a tudatlanság bélyegétől,
hanem tudni fognak velük vallási dolgokról erőteljesen vitatkozni
és vallásukat már kiskoruktól fogva védelmezni.
CXXL ^.
M(t(fy(trors:ág

löHéncléröl és azon okokról, mclijek miaU az egijetemesén lutsznos lanlánjyak köze sorozztik.

Senki sem fogja tagadni, hogy a történelem tanulmányozása
a közérdek szem|)onljából rendkívül hasznos. Minthogy itt az ifjú
ságnak a leghasznosabb tárgyakban való kiművelése a cél. ez a
kiváló segédeszköz semmieselre sem nélkülözhelö. De a történelmei
a maga egész terjedelmében bevezetni az iskolába annyit jelentene,
mintha az ifjút egy nagy kiterjedésű, a természet és művészei alko
tásairól hires külföldi országba ulazni küldenők, hogy onnan hozzon
magával a jövő számára hasznos tanulságokat s ugyanakkor oly
szűkre szabnók utazásának idejét, hogy az útvonalak megfigyelé-
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sére is alig volna elegendő s végül még sürgelnök, hogy mentől
előbb hazaiérjen.
Az egyetemes történelem több évezredet magába foglaló ren
geteg terület. Aki ezl a maga hasznára be akarja utazni, annak
szorgosan kutatni kell, mily népek születtek, virágoztak és pusz
tultak el a világ teremtése óta, kik támadtak az ö pusztulásukból,
kiknek az utódait emlegetjük tisztelettel még ma is. Ép ügy ligyelembe kell vennie a birodalmak, a kormányformák, a vallások és
erkölcsök változatait, az emlékezetes tetteket, a tudományok kelet
kezését és fej lodésél és a mesterségek találmányait stl). Mindezen dolgok
nagyobb terjedelműek, mintsem a kitűzött rövid idö tartama alatt
a meg magatehetetlen gyermeki lelkükkel megfelelően elsajátitathatók volnának- De nem is szoritható össze annyira a sokféle
tények és események ezen tömege, hogy a tanár és tanitvány
munkája egyaránt kárba ne vesszen.
Ha az újabb történctirókat akarjuk c tekintetben követni, a
kinaiakkal vagy az egiptomiakkal kell kezdenünk, ha pedig a régiek
nyomdokain haladunk, akkor a zsidó néppel kezdjük, azután
áttérünk a sziriai, perzsa, görög, római egyeduralomra, melynél
tárgyalni fogjuk a császárok sorozatos uralkodását a birodalonuiak
Arcadius és Honorius között való felosztásáig. Tovább folytatjuk a
római és keleti császárok történetéi egész uiegdülcsükig. Nem
mellőzzük azon királyságokat és államokat sem, melyek ugyanazon
időben virágoztak és mintegy az előzök hamvaiból keltek életre
egész napjainkig. Knnek a rengeteg és sokféle anyagnak azonban
csak két évi időt lehelne szánni. Ha ezt a nagy és változatos
anyagra elosztjuk, kétségtelenül alig marad valami idö a hazai tör
ténelem számára, pedig ez szükségképen s mindenesetre sokkal jobban
érdekel bennünket, mint idegen nemzeteknek emlékezetes tettei,
melyeket Mag>'arország történetéhez semmiféle közösség vagy szö
vetség sem füz.
És végül mi haszon származik abból, ha a történelmet a
nyilvános iskolákban elfogadott módszerrel tanítjuk? Ennek a
tudománynak megrajzolt képét, az egésznek és részeinek összefüg
gését emlékezetben tartani s másokkal közölni oly feladat, melyet
még tudományosan képzett embertől is csak akkor kívánhatunk,
ha egész életét ennek gyakorlatában töltötte.
Vájjon az egj'etemes történelemben jártas emberek képzésére
törekszünk-e? Távolról sem, mert ez sem a szóban forgó korral,
sem az idő rövidségével nem fér össze s ellenkezik az iskolák szer
vezetével, melyekben a gyermeki elmék csak olyan tudománj^okra
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készíllelnek elö, amelyekre zsenge koruktól fogva valamelyes
hajlandóságot mulatnak. Ezen iskolák főcélja az, hogy azok, akik
anyagi eszközök hiányában, avagy más felmerülő okból a tanulást
abbanhagyni kénytelenek — s azok lesznek mindig a legnagyobb
számmal — mindazon dolgokat megtanulják, melyeknek ismerete
nélkül, tekintve jövendő életviszonyaikat, el nem lehetnek. Ha
ezenkívül még valamit lanulniok kell, az legyen olyan, hogy kedvü
ket leljék benne s majdan bőséges hasznot ígérjen nekik.
De ha az egyetemes történelem mindenesetre az élet mestere
is és az erényeknek legszebb példaképeit is szolgállatja az ifjúság
nak, vájjon ezért megtartandó-e tanulásának régi módja? Ki
remélhet eredményi, ha az endékezetet császárok, királyok, ha<lvezérek neveinek lajstroma foglalja le. Az a módszer inkább ári,
mint használ a zsenge gyermekkornak és valószínűleg sokkal
nagyobb joggal mellőzendő, mintsem ajánlható.
Hogy a történelem tanulásától alai)os hasznot és igaz okulást
várhassunk, célszerűbb csak egyetlen nemzetnek történetét behatóan,
de sok kitérés nélkül tárgyalni és átvenni. Mindazonáltal előre
megmagyarázzuk a történelem általános fogalmát, amelyben ki
fejtjük a történelem lényegét, segédtudományait és tárgyát, tanul
ságait, de túlságos terjengöség nélkül. Krintenünk kell azon népek
sorsibrdulatail is, akik a jelenleg tárgyalandó nép történetével
szoros kapcsolatban állanak, hogy ily módon az ifjak ügyeimét
azokra a dolgokra, melyeket nemsokára hallani fognak, felhívjuk
és mintegy előkészítsük.
Nagyobb könnyebbség okáért tehát a Magj'arország történeté
hez való bevezetésben röviden kiemeljük az egyetemes történelem
ből azokat a részeket, melyek reá vonatkoznak.
Mások ügyeivel foglalkozni s a magáéi elhanyagolni a magán
életben is nem egykönnyen megbocsáthaló hiba: kötelességét cser
benhagyni s a neki szentelendő időt más, bár dicsérelreméltó
dolgokkal tölleni, rút s nem ritkán büntetésre méltó cselekedet. Mi
ok van tehát arra, hogy a magyar serdülő ifjúságot ebbe a hibába
kergessük, hogy fejedelme, hazája és önmaga iránt tartozó köte
lességét cserbenhagj'ni kénytelen legyen. Miért ne neveljük inkább
úgy, hogy megtanulja a hazai törlénetet, ismerje királyainak tet
teit, akiknek engedelmeskedik, nemzetének évkönyveit, amelyből
származik, a korona viszontagságait, melynek alattvalója, az ország
viszonyait, melynek valamikor polgára lesz. Oly szegény-e a hazai
történet, hogy híjával volna az olyan példáknak, melyek az ifjú
ságot a fejedelem iránti hűségre, hazaszeretetre s a j ó polgárhoz és
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alallvalóhoz niclló más erényekre biizíiilsa. Vajha liíjával volna oly
lényeknek is, melyeknek szörnyű emléke borzalmat s a bűn iránt
utálatot ébreszt.
A csaknem nyolc századra terjedő időköz, amelyben a korona
a sors különíéle viszontagságain általment, az egymásra következő
negyvenkilenc király sorozata, akik a jelen korig a birodalom kor
mányát kezeikben tartották, bizonyára az események óriási me
zejét nyitja meg előttünk, melyeknek emléke a zsenge ifjúság lel
kébe szeretetet olt a király, családja s a haza iránt, a kötelesség
teljesitéshez nélkülözhetetlen hűségre, a közérdek ápolására serkeni
s szilárd aiai)Ot vet az összes polgári erények számára.
Ha pedig a történelem tanításának célja az ismeretszerzésen
kívül a tanulók erkölcsi képzése is, akkor ez bizonyára könnyebben
lesz elérhető, ha a hazai történelem lanitás módszere maga is meg
felelő és kellemes lesz. A mohó érdeklődéssel magába szítt és megtarlott események ugyanis elpuszlithalatlan gyökerei hajtanak a
lélekben, ha elbeszélés közben többször megemlékezünk róluk.
Miként m á r gyakran mondottuk, e tárgy tanításának ebben
az iskolákban nem feladata tudósokat képezni, hanem derék pol
gárokat és hű alattvalókai, akiknek az erény és a haza szivükön
fekszik. Mi hasznát veszi annak azaz iljú, akiből az iskolából való
kilépése után állami pénztárnok, vagy egy magánvagyon gondnoka,
tanácsnok, gazda, iparos, mesterember slb. lesz (és itt főleg ilyen
társadalmi osztályú emberek nevelkednek); mondjuk, mi hasznát
veszi annak, ha a kínaiak vagy az egiptoniiaU, Nagy Sándor vagy
bármely más európai nép történetében kiváló jártasságot szerez és
mi kárát fogjn vallani, ha nem ismeri őket? Ellenben a hazai tör
ténelem ismerete sokszor nagy hasznára, ennek hiánya pedig ártal
mára lehet. S azonfelül mekkora haszonnal gyarapodik az állam is,
ha a hazai történelem tudós kutatói igen sok, eddig még homályba
burkolt részletet nyilvánosságra hoznak és új bizonyítékok kinyomozása által még most is sok tekintetben fogyatékos hazai törté
nelmünkre világosságot derítenek.
CXXII. §.
A nuufijar lörlénvkm laniUlsa*
Maga a magyar történelem tanítása a történelem általános
fogalmáról szóló bevezetés előrebocsátása után szent István első
királlyal veszi kezdetét. Még pedig felöleli:
1. Az ország állapotát, tekintettel a vallásra, alkotmányra, belső
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erőforrásaira és kifejtésüknek akadályaira, ép úgj' a nemzeti jel
lemre, közműveltségre, az ország határaira, az idegen népekkel való
viszonyára a magyar királyság bölcsöjélól kezdve.
% Az uralkodó élettörténetét, még pedig:
al Kgész nemzetségét, t. i. szüleit, nagysziileit, dédszúleit, vér
rokonait, feleségét, gyermekeit.
/)/ Jellemezni fogja öt mint családfőt,
cl mint népének atyját s ezzel kapcsolatban
dj röviden fölsorolja az általa hozott törvényeket és rendele
teket és ezeknek folyományait;
ej a követségeket, szerződéseket, országgyűléseket, a megvívott
háborúkat;
fj végi'íl megrajzolja röviden és őszintén minden egyes király
élet- és jellemképét.
3. Röviden megemlékezik azon kiváló férfiakról, kik bármely
király uralkodása alalt kitűntek a király, a vallás és a haza iránt
tanusilotl hűségben, vagy akik bölcs belátásukkal, tudományos
ságukkal, a közgazdaság előmozdításával vagy más egyébbel a töb
biek közül kiemelkedtek akár bennszülöttek, akár idegenek voltak.
4. Végül minden egyes király uralkodása rövid összefoglalással
fog zárulni, amely leírja az ország állapotát a király halálától
kezdve, tekintettel a vallásra, alkotmányra, az ország belső anyagi
erőire, a szomszéd népekre, a nemzeti jellemre, tudományra és
művészetre s egyúttal ide kapcsolódik az átmenet utódjának ural
kodásához.
Ezen módon lehetne előadni Magyarország történetét az iíjúságnak a második iskolai évben s folytatni lehetne egész az 1520.
évig. amelyben a szomorú mohácsi vész bekövetkezett. A második
esztendőt meg kellene kezdeni a dicsőséges I. Ferdinánd császár és
király uralkodásával és azután a további királyok során végig
haladva a mai szerencsés kormányzattal fejezhetnők be Magyar
ország történetét.
CXXIII. §.
A földrajz tanulásáról állalában.
Eddig az a szokás dívott szerte az iskolákban, hogy a föld
rajz tanulást a földgömbbel kezdték és azért olyan dolgokat tuk
máltak rá az igúságra. melyek sem koruknak, sem fölfogó képes
ségüknek meg nem feleltek. Először ugyanis a négy ismert földrészt
adták elö. Innen áttérlek Európának rövid tárgyalására. Utána
következett Portugália, Spanyolország és a többi országok. Végül
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mikor már csak nagyon szűkre szabott idő maradt hátra s a tanár
és a lanulók egyaránt elfáradtak, került sor a hazai föld száraz és
sovány leírására, amelyben épen a hagyományos módszer miatt a
nevezetesebb városokon kívül alig volt más fölemlítve.
Már pedig világos, hogy a földrajz tanulásának az a kitűzött
célja, hogy az iíjak az egész vidéket teljesen megismerjék, mellyel
foglalkoznak. Hogy tehát a tanítás a kitűzött célt el ne tévessze,
juttassa minduntalan eszünkbe, hogy ez iskolákban Magyarország
és örökös tartományainak polgárait neveljük s azért elsősorban
hazájukkal kell őket behatóan megismertetnünk, másodsorban a
szomszéd területekkel és végül az ausztriai ház uralma alá tartozó
többi országokkal. Ha ezenfelül marad még idő, át lehet venni a
magyar királysággal valamely összeköttetésben vagy kereskedelmi
viszonyban lévő országokat. Távolesö országok ismerete, melyek
Európa határszélein, vagy talán épen Ázsiában, Afrikában vagy
Amerikában feküsznek, a grammatikai iskolákban neveli magyar
országi lakosokra nézve lehet gyönyörködtető, de foglalkozásukban
semmi hasznot sem hozhat nekik.
CXXIV. §.
Az első és niásodih cszlendö földrajzi

taimnyaga.

Az első esztendőben Magyarországnak és a hozzátartozó király
ságoknak és tartományoknak földrajzával ismertetjük meg az iljúságot. Természetesen elörebocsáljuk, mint fentebb ajánlottuk, ké
szültségükhöz és értelmükhöz mérten a világegyelem általános
ogalmát és bemutatjuk
1. Magyarország általános térképét a négy világtájnak meg
felelő helyzetben, úgyszintén leírjuk a királyságnak és az ide tartozó
tartományoknak fekvését. Ezt mindaddig ismételjük, míg ez a be
osztás egészen az ifjak lelkébe nem vésődik.
2. Ezután elővesszük Magyarország részletes térképét, melyen
az ország négy kerülete és a színes elhatárolással megkülönböztetett
vármegyék láthatók. A tanító ugyanezt a módszert fogja alkalmazni,
mint fentebb. T. i. pontosan fölsorolja a kerületi beosztást, a vár
megyék számát és nevét minden egyes kerületben és bevéseti a
tanulókkal. Ennek elvégzése után közelebbről halad a kitűzött cél
felé és
3. Hozzá fog azon vármegye térképének tanulmányozására,
melyben az ő intézete van elhelyezve. Kikeresi a várost, amelyben
tanulóival lakik és megmagj^arázza a benne található nevezetes-
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ségckel. Mííjd áttér az északnak, keletnek, délnek és nyugatnak
íekvö nevezetesebb helyekre s ezek tárgyalása után a szomszéd vár
megyékre.
Ily módon bizonyára cl íogjuk érni, hogy a tanulók tanár
jukat gondolatban követni fogják azokra a helyekre, melyeket még
nem láttak. Helyes képel nyernek legalább a nevezetes helyek távol
ságáról és fekvéséről és hozzászoknak, hogy a körző segítségével is
meggyőződjenek arról, amiről egész napjainkig rendszerint csak
bizonytalan és homályos fogalmakat alkottak maguknak.
Hogy a földrajz tanulása meghozza a kívánt eredményt, ter
mészetesen szükséges lesz, hogy a tanár tanítványaival együtt gon
dolatban mintegj' beutazza az országot és minden vármegyében
gondosan szemügyre vegye azt, ami valamely tekintetben figyelmet
érdemel. Ilyenek:
1. a tíwak, folijók és hegijek. Még pedig:
A Uwcíknál meg kell vizsgálni a kiterjedésüket, valamint azt,
hogy miféle halak tenyésznek bennük és hogy micsoda kárt okoznak
vagy micsoda hasznot hoznak a szomszéd helységeknek.
A foltfóknak megmagyarázandó a folyásuk és a forrásaik
az égtáj, mely felé folyásuk irányul. Vájjon medrük fövenyes, ka
vicsos vagy agyagos-e. Aranytermő-e vagy más különös hasznot
hajtó.
A hegyeknél figyelembe veendő, vájjon szirtekben vagy sima
sziklában végzödnek-e s milyen kőzeteket rejlenek méhökben. Bő
velkednek-e érc- vagy másféle ásványerekben, alkalniasak-e földmívelésrc, baromtenyésztésre vag>' szőlömívelésre. Miféle fanemek és
vadállatok tenyésznek bennök?
E dolgoknak kellő kifejtése u t á n :
2. a tanító feladata, hogy meghatározza az utazás helyét, ahon
n a n t. i. az emiitett képzeleti' vándorlás kezdetét veszi. Kz a hely
a grammalikai iskolákban, miként mondottuk, maga az intézet szék
helye lesz. Innen indulunk útnak és az egész vármegyét apróra meg
vizsgáljuk. Ha pedig a szomszéd vármegyékre térünk át, ismét vala
mely várost, várat, mezővárost kell mintegy utazásunk középpont
jául és kezdetéül megjelölnünk és ugyanezzel a kitűzött képzeleti
utazással a folyókat, hegyekel, városokat, várakat slb. végigszem
lélnünk, fekvésüket a világtájak szerint meghatároznunk és a tér
képen megmulatnunk. Végül, ha akad valami említésre méltó valahol,
semmiesetre se mellőzzük. Avárosokról például: vájjon szabad királyi
1 ((Umbratilis pcregrinatioa.
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vagy egyúttal bányáváros-e. Mekkora a kiterjedése, milyen a né
pessége, fekvése s micsoda előnyöket nyújt ez, kik a polgárai, mik a
nevezetes foglalkozásaik, szokásaik, nyelviik, melyek a város régi
nevezetességei, szóval mindent föl kell sorolni, ami említésre méltó
vagy látni való akad benne.
A várakról : királyi vagy magánlulajtlonl képeznek-e, micsoda
viszontagságokon mentek egykor által, ki mai tulajdonosuk, a gaz
dálkodásnak miféle ága virágzik leginkább azon a helyen : a fÖIdmivelés, baromtenyésztés, bortermelése stb.
A mezővárosokról: kinek a fennhatósága alatt állanak ma,
milyen nemzetiségűek lakosai, minők az erkölcseik, szokásaik, fog
lalkozásuk. Ezeknek tárgyalása után ismét a vármegyékre kell visszalérni. És pedig fölsorolandók:
•5. a kerületek (vagy járások), melyekre föloszlik, szóvá teendők
uiindegyiknek nevezetesebb helyei s magán a térképen is föltünletendük. I'öl kell sorolni a területén létező királyi városokat, vára
kat, szerzetes-zárdákat, kastélyokat és nagyobb birtokokat,
•4. De különösen vizsgálni kell a vármegye sajátos viszo
nyait a természet kincseire és bárom országára való tekintettel. És
pedig általánosságban aszerint, hogy a földterület, ahol a vármegye
íekszik sikság-e vagy hegyekkel borított, termékeny vagy terniéketlen-e? A részletekel illetőleg:
<tj Minő a földmívelés módja, melyek azok a gabonaneműek,
nielyeket sűrűbben termelni szoktak, minő a bortermelés, fatenyésztés, kender-, len-, dohány- és komlótermelés.
bj Minő állapotban van az állattenyésztés, különösen a ló-,
ökör-, juh-, szárnyas állat, vad- és madártenyésztés.
f'f Mi hasznot hajt az állattenyésztés, micsoda
halfajták
^agy halban bővelkedő folyók vannak, tartanak-e fönn halastavakat.
A természeti kincsek vizsgálata után következni fog
5. azoknak az iparcikkeknek számonvétele, melyeket a lakosok
szorgalma termel. Meg kell figyelni, vájjon a házi szükségletek fede
zésére szolgálnak-e, vagy más vármegyékbe, vagy talán épen kül
földre is kivitetnek-e?
A földrajztanítás ezen módja azzal a nem alaptalan reménj'ttyel kecsegtet, hogy a gyermekek kicsi koruktól kezdve önként
kezdenek gondolkozni ezen dolgokról és önerejükből vizsgálgatják
:ÍZ életfenntartás tágabb és szűkebb értelemben vett forrásait vár
megyénkint. Összehasonlítják a vármegyéket először egymással,
azután a kerületeket, s végül az egész országot a többi országokkal
és megértik a köztük fennálló viszonyt. Ily módon lassankint k é Az ]777>Jki Hatio Kducationif;.
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pesek lesznek ebből a térképeken való képzeleti utazásból azt a
hasznot menteni, amely majdan nemcsak az egyesnek válik javára
az ő magánéletében, hanem az államnak is.
Ezen képzeleti utazásnak az első két esztendőben ki kellene
terjeszkednie Magyarországra, Horvátországra, Szlavóniára és Dal
máciára.
Ép úgy a temesi Bánságra és az erdélyi nagyfejedelemségre.
Végül Galicia és Lodoméria királyságaira.
De nehézségei okoz e dologban, hogy hiányzik oly könyv,
mely az anyagot ebben az elrendezésben tartalmazná, továbbá, a
részletes térképeknek hiánya. Addig is, míg ez az egész anyag egy
kötetbe foglalva nyomtatásban ki lesz adható, Bél Mátyás Magyar
ország földrajzának négy részből álló vázlata lesz használható, mely
Pozsonyban 1767-ben második kiadásban megjelent, épúgy az ezen
műhöz (melyet sok oknál lógva érdemes volna folytatni) csatolt
tizenkét vármegyei térkép, míg a királyi tudomány-egyetem gon
doskodni fog. hogy a most még hiányzó térképek megszerkesztes
senek és Magyarország saját iskolai atlasza elkésziUjön.
CXXV. §.
A hazai földrajz

lanüása a harmadik iskolai évben,
örökös tartományokra.

lekinlellcl

az

A harmadik esztendőben a császári királyi német örökös
királyságok tárgyalandók, még pedig a következő sorrendben:
1. Az Ens fölölti és Ens alatti osztrák íöhercegscg, Stájer
ország, Karinthia, Krajna, Tirol innenső Ausztria tartományaival.
2. A cseh királyság. Morva őrgrófság, Szilézia, Osvic és Zátor
fejedelemségek.
3. Osztrák Belgium.
4. Az itáhaí császári és királyi tartományok.
5. Porosz Szilézia, Lengyelország, Törökország, Velence, az
Itáliával szomszédos országok, Svájc, a Római szent birodalom,
különösen Bajorország és Szászország és a Belgiummal határos
népek, rövid ismertetése.
E helyütt még nem különittetnek el sem a fő-, sem a mellék
szempontok, melyek ezen országok áttekintésénél szem előtt tar
tandók lesznek. De ezeknek befejezése után maga a dolog és az
alkalom meg fogja követelni;
6. hogy a mathematikai földrajz általános fogalmait a gyer
mekekkel elsajátíttassuk, a földgömbnek sokféle használatát s a
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földünkre, mint égi lestre, vonatkozó nevezetesebb dolgokat általá
nosságban megmagyarázzuk s hozzáluzzük a löldrajz történetének
rövid irodalmát.
Ha az iíjakat ezen országoknak, kidönösen pedig Magyar
országnak ismeretére alaposan megtanítjuk, amit ezen módszer segít
ségével joggal remélhetünk, kétségtelen, hogy azok is, akik nem
folytathatják tanuhnánynikal, lelkükben mindenkor meg fogják őrizni
szeretetüket ezen tanulmányaik iránt, úgy hogy nemcsak elhanya
golni nem fogják, hanem adott alkalommal újal)b adalékokkal is
gyarapítani fogják, amiből mind önmagukra, mind másokra nem
megvetendő haszon fog háramlani.

V. Fejezet.
Mas (aiiiáiMiyak, nielyo.k n e m a z ö s s z e s . Itanein c s u p á n
s/.ukséj|esvk vaijy lias/nositk.

néniuly

ifjaknak

CXXVL §.
A másoílrendíi l<uitárgy<tkról általában.
Az úgynevezett másodrendű tantárgyak közé, mivel az iskolai
Jdöu kívül magánórákban tárgyalandók, azok a tudományok soroztatnak, amelyeket vagy olyanoknak adnak elő, akik tanulmányaikat
íolytalni szándékoznak — mint pl. a görög nyelv - - vagy azoknak,
kik a grammatikai iskola tanfolyamának elvégzése után teljesen
^bbanhagyják tanulmányaikat, ilyen a geometria, sőt a természet
jog elemei is és azon jogi eseteknek tana, melyek a hazai szokásjog
es hazai törvényeink szerint a közéletben gyakrabban előfordulnak.
A grammatikai iskola igazgatójának pedig (aki a maga idején meg
fogja k apni az erre vonatkozó utasítást) kötelessége lesz ezen tárgyak
előadására alkalmas tanárokat kiszemelni és a magánórákat ki
jelölni.
CXXVII. §.
A görög nyelő

ianilása.

A görög nyelv a theoiogusoknak föltétlenül szükséges, az
orvosoknak pedig hasznos, valamint a jogtudománnyal vagy más
tudományokkal foglalkozóknak is, akik bizonyos tudós műveltségre
es az irók alapos ismeretére törekszenek. Azért ép olyan oktatást,
ép oly gondosságot és gyakorlatot kivan, mint a latin nyelv. A gyer
mekeket tehát korán kell erre a tanulmányra fogni, A második
esztendőben, miután valamelyest a latin nyelvben előrehaladtak,
meg kell kezdeni ezt a nyelvet, de bizonyos határok között.
9*
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Ennek a tanulmányi rendszernek a célja l. i. mindenkorra
akként van megállapítva, hogy mindaz, amit az ifjak tanulnak,
jövendő életviszonyaikkal összhangban álljon és hogy ne veszte
gessék a drága időt még oly csekély munkára sem, ha előnyei bő
ségesen ki nem mutathatók. Ez pedig mindeneseire bekövetkeznék,
ha tehetségre való tekintet nélkül, mindenki cgylormán kény
szeríttetnék ennek a nyelvnek megtanulására, holott két évi idő
alatt nyilván lehetetlen valamennyi tanulóval odáig vinni, hogy e
nyelv igazi értékét fölfoghassák s íg>' megesnék, hogy a kelletlenül
magukba szedett ismeretek csakhamar feledésbe mennének, az idö
eredmény nélkül telnék és a ráfordított fáradságnak semmi ered
ménye sem lenne.
A görög nyelv tanulása tehát csak azoknak engedhető majd
meg, akik vagy tanulmányaik folytatására, vagy az iskolában majdan
teljesítendő tanári hivatásra határozták cl magukat. De még ezeknél
is tekintetbe kell venni, milyen szorgalmat tanúsítottak a latin nyelv
ben az első esztendőben. Azonban erővel kényszeríteni bárkit az
irodalom ezen ágára távolról sem szabad.
Mivel tehát e nyelv müvelése nem engedhető meg különbség
nélkül mindenkinek, hanem csak azoknak, akik a tanulmányaikat
folytatni akaró társaik között szorgalmukkal különösen kiválnak,
ezt a tárgyat mintegy jutalomképen nyújtjuk nekik. Hogy pedig
sem ők maguk, sem a löbl)iek megkezdett tanuhnányaik foly
tatásában ne hátráltassanak, a tanár az előadásra kitűzött időn kívül
hetenkint két-két órát fog ennek tanítására szentelni lelszésszerinti
napokon.
Mialatt az iljak az olvasásban és a n3'elv elemeinek megtanu
lásában gj'akorolják magukat, nem lehetnek el egy olyan szójegyzék
nélkül, melyben a gyökérszók, ezek származékszavai és az összetett
szók foglaltatnak és amelyek miként a latin órákon szokás, az em
lékezetbe vésésre kezük ügyében vannak. Megmagyarázandók ezen
kívül a nyelvtani szabályok és olvasás közben, valamint az írók
értelmezésekor újra meg újra emlékezetbe idézendök.
Végül, minthogy nem szándékunk a tanulókkal többre vinni a
grammatikai iskolában, minthogy a nyelvtannal és a szójegyzékkel
fölszerelten írójukat megérteni tudják, nincs ok új könyvek szerkesz
tésére, hanem elegendő a már meglevőket az egyetemi nyomdában
újra lenyomatni és az iskolákba bevezetni.
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CXXVIII. §.
A (jeomeirht ianilása.
Valamint a görög nyelv, mint niellcktanlárgy azoknak ked
véért tanítandó, akik tanulmányaikat meg ezentúl is folytatni akar
jak, azonképen azok számára, kik a grammatika végeztével az iskolá
nak bucsnt mondanak, néhány igen hasznos, sőt szükséges tárgyal kell
előadni, melyeknek megtanulására amazoknak a ielsö iskolákban,
emezeknek azonban sehol sem lesz alkalmuk.
Ezek között nem az utolsó helyet követeli magának a geometria,
amely bámulatosan képezi az ifjak elméjét a helyes gondolkodásra
es a tárgyakról való igaz fogalmaknak megalkotására. Fő gondunk itt
arra irányuljon, hogy csak azokat a meghatározásokat és feladatokat
vegyük föl,melyeknek alkalmazása és megfejtése aközélelbenelőfordul.
Tanítsuk meg tehát a tanulókat, hogy a polgári életben előforduló
mérési módokat vagy maguk elvégezhessék, vagy legalább alaposan
megitélhessék. A tanár továbbá módját fogja ejteni, hogy a földnierés módszereit nemcsak mennyiségtanilag, hanem gyakorlatilag
IS és a megértésre alkalmas módon adja elő s minden feladatnak
az alkalmazását is bőségesen bemutassa, vonatkozással a minden
napi élet viszonyaira, az iparra, kézművességre és az emberi társa
dalom egyéb segédeszközeire.
I'-nnek a tudománynak a megkezdése, miként a görög nyelvé,
a második esztendőre fog esni, de tanulása csak a szorgalmasab
baknak engedtetik meg. akik a múlt évl)en a számtanból és a szép
írásból kitűntek a többiek közül; közepes tehetségű és szorgalmú
iljaknak ismételt kérésükre megengedhető, a hanyagokat azonban
ínindenkorra ki kel! zárni belőle. Tanítására hetenkint két-két órát
kell szánni és e célra mentől előbl) az iskolai igényeknek megfelelő
tankönyv írandó.
CXXIX. §.
A természetjog elemeinek és a polgári éleiben gyakrabban
előforduló
jogi ügyleteknek tanítása az országos törvények és szokásjogok szerint.
A második tantárgy, mely az ifjaknak ép oly hasznos, mint
szükséges: a természetjog lesz és az a képesség, hogy a polgári élet
bizonyos ügyleteil)en értelmesen eljárni tudjanak. Minthogy ennek
a tanulmányi szervezetnek feladata jó polgárokat képezni, feltéllenül
szükséges, hogy a serdülő ifjakat azokra a kötelességekre oktassák,
melyeknek teljesítése által a jó polgár nevére szert tehetnek. Mivel
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a kötelességekéi a természetjog foglalja magában, semmi sem tiltja,
hogy ezen jognak némely első és majdan hasznukra váló elemeit,
elméjükbe véssük és ezen tanulmány iránt égő vágyat és kíván
ságot oltsunk beléjük, hogy ha majd a férfikort elérlek, maguktól
vizsgálják szabályait és már életmódjukkal is érvényt szerezzenek
nekik.
Csupán arra kell vigyázni, hogy az e tárgynak szánt tankönyv
ne hemzsegjen üres, körmöníont meghatározásoktól s az előadás
mód se legyen fogas. Csak a fontos esetek és a polgári élet szá
mára belőlük folyó tanulságok választandók ki, kivállképen pedig a
magj'ar történelemből vett példák, melyeknek rendszerint nagyobb
súlyuk van, a figyelmet jobban fölébresztik s mélyebben vésődnek
az emlékezetbe.
Amily mértékben szükséges, hogy minden ember megfelelő okta
tásban részesüljön ezen kötelességekből, azonképen a jó polgár
kötelessége, hogy ismerje hazája törvényeit, amelyeknek szabványai
szerint végzendők a társadalmi élet legtöbb ténykedései, aminők a
szerződéskötések, egj^ezscgek, végrendeletek, bérbeadások, stb. Innen
bőven megindokolható, miért kell a tanulókat ezekbe is l)eavatni.
A cél azonban itt legkevésbbc sem az, hogy jogtudósokat
neveljünk, csupán futólagosan kell a tanulóknak foglalkozniok
azokkal az alapfogalmakkal, melyeknek ismerete nélkül annak a
kétségtelen veszedelemnek vannak kitéve, hog>' ki nem bonyolítható
perek hálójába esnek és vagyonukat elveszítik.
Ennek a tárgynak a tanítása abból a fontos okból is szüksé
gesnek látszik, hogy a gyermekek már kis koruktól fogva szokja
nak hozzá okosan cselekedni és ügyeikről gondoskodni s így sok
kártól és perpatvartól megóvják magukat.
Ezt a tanulmányt is csak az eszesebbeknek tesszük hozzáfér
hetővé és pedig főkép azoknak, akik munkabírásuknak a természet
jog, Magyarország és az örökös királyságok történelének tanulásában
bizonyságát adták és különösen, akik a grammatikai tanfolyam
elvégzése után felsőbb tanulmányokra nem lépnek. Tanítása legott
a geometria után fog következni és heti két-két órát fog igényelni
az utolsó esztendőben. Továbbá, egy a célnak megfelelő külön tan
könyv is fog megszerkesztetni, mind a természetjog, mind a magyar
szokásjogok szabványai számára.
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VI. Fejezet.
Azon tankönyvek, iiit^lyek az onyetoiiu'Si'n s/üksénes tanlái*iiy:ikal íelölclik.

cxxx. §.
A tmUáslan.
A keresztény

vallás alaplanainalc lőniör foglalata a latin
számára Magyarország örökös országaiban.

iskolák

A keresztény vallás tanításáról fentebb volt szó, í>hol egyszersmnid az alkalmazandó könyv berendezése is niegvilágíttalolt.
E tankönyvnek t. i. úgy kell megszerkesztve lennie és a keresz
tény vallás tananyagát oly terjedelemben kell magában foglalnia,
hogy a bárom iskolai évfolyamban az ifjak fokozatosan haladhas
sanak és segítségével lassankint l)ehalóbb oktatásban részesülhes
senek; különösen pedig, hogy a vallás lo ágazatai ez alatt az idó
alatt velük három izben álismélelhetök legyenek s ennélfogva azok
az igazságok, melyek keresztény emberek és jó polgárok nevelésére
szükségesek, annál mélyebben lelkükbe vésődjenek.
Itt két megjegyzésre merül föl alkalom, t. i.
1. hogy ebbe a könyvbe a népiskoláknak szánt káté is bennloglaltassék, mely a föhitelveket tartalmazza, egyrészt, hogy min
denütt egyöntetű eljárás biztosíttassék, másrészt, hogy magát a
tanulást könnyebbé tegyük a gyermekeknek s a zavart kikerüljük.
2. hogy a benne foglalt hitigazságok érthetően adassanak elő,
bármilyen módszerben legyen is megírva.
CXXXI. §.
Egyéb könyvek

és segédeszközök a grammatikai

osztályok

számára,

A szépírás számára való nyomtatott minták legközelebb kerül
nek forgalomba.
A számtani és geometriai tankönyv már készül s a következő
tanév folyamán meg fog jelenni.
Míg a tantervnek megfelelő új latin nyelvtan elkészül, addig
az ismert régi nyelvtan használható.
A gyakorlatok anyagát és a remekírókból vett válogatott helye
ket a három első osztály azon könyvei fogják nyújtani, melyek
egész mostanáig használatban v a n n a k : mert helyüket valamivel
később egy chreslomatia fogja elfoglalni, amely ezen grammatikai
osztályoknak megfelel.
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A természetrajz számára is hasonlóképen legközelebb az isko
lához alkahiiazott kis könyvet fognak kidolgozni.
A bibliai elbeszélések ismertetésére már van kiszemelt iró, aki
sürgősen dolgozik a munkán, addig a mostanáig használt kis tan
könyvet kell használni.
A földrajzra, míg az új mii elkészül, líél könyve és ennek
pólkötete áll rendelkezésre s ez vezelhetö be kezdetben az iskolákba.
Magyarország történelét ki fogják dolgozni. Míg ez meglörlcnik, a tanárok az eddig elfogadott könyvekből válogassák ki min
den osztály számára a neki megfelelő anyagot.
A görög nyelvre a paduai nyelvlant kell használni, meiy már
régen közkézen forog és könnyen niegszerczhelő.
CXXXII. §.
A haszon, mehjel ezen új kőniivek egyrészt a (/ijernwkek oktalása
szempontjából, másrészt magának a tanulmányi kincstárnak
szempontjál)ót ígérnek.
Bár a fentebbiekből hUható, hogy e felsorolt könyvek a jelen
tanterv legközelebbi végrehajtását semmiben sem késleltetik, mégis
emlékeztetni kell azokra a jelenteken}' előnyökre, melyek ehböl
egyrészt a tanulmányokra, másrészt a kincstárra háramlani fognak.
Gondoskodni kell ugyanis, hogy az ajánlott könyvek ára a leg
olcsóbb legyen.Ez igen könnyen elérhelö,haa királyi egyetemi nyomda
igazgatója, melynek a könyvek kiadására és elárusitására úgyneve
zett magán kiváltsága' van, pontosan kiszámítja a könyvek kiadá
sának költségeit és az elárusilásból megtéridő hasznot s erről az
egyetem legfőbb tanácsát értesíti. Ennek határozata alapján álla
pítják meg minden egyes könyvnek méltányos árát,- mely a cím
lapon is kinyomatandó. És ily módon nemcsak a tankönyvszük
séglet lesz könnyebben beszerezhető, hanem jelentékenyen gyara
podni fog a kincstár jövedelmi többlete is, mely magában véve
szerény ugyan, de éppenséggel nem megvetendő, ha felhalmozódik,
amire különös gondot kell majd fordítani.

Vn. Fejezet.
utószó a manyai'orsxáni ői'ökös larloinányok lalin{|i-aiiim:i|{kat Iskolátmik
lanlervélicz.
Ezek tehát azon tantárgyak, melyek három év tartama alatt
az ifjakkal elsajátitandók, akár folytatni szándékoznak megkezdett
1 Privilégium privativum.
2 A kiadott könyvek ára 8 és 4U kr. között váltakozott.
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lanulinányaikat a jövőben, akár valami másnemű polgári foglalko
zásra adják magukat, miulán a grammatikai iskola pályáját meg
futották és a tanulási abbanhagyták s azontúl minden további
nuivelödési alkalomtól meg vannak fosztva.
Továbbá, e tantái-gyak, miként eddig kifejtettük, ha nem mind
szükségesok is, de legalább hasznosak és számukat sem tarthatja
senki nagyobbnak, minisem hogy a három évi tanfolyam alatt a
íiatal gyermeki lelkekbe szilárdan beolthatok és megerösíthetök
ne volnának.
Kz a vélekedés talán akkor volna helyénvaló, ha most is len
nének még alapos okok a megszokott őszi szünidők megtartására
és azonfelül a különféle ürügyek alatt adott sok iskolai szünetre s
végül a hetenkinti két-két úgynevezett pihenő napra.^ Am ezeket a
szüneteket nagy mértékben korlátozni kell majd, amiről a h a r m a 
dik részben lesz bővebben szó. Mert ha a mindennapi tapasztalat
ííi'ia tanit, hogy a lélekbe vésődött fogalmak könnyen kiesnek az
emlékezetből, ha állandóan föl nem ujiltalnak: mindenesetre nagyon
lonlos a n n a k megakadályozása, hogy az ifjúság hosszabb időre,
vagy kelteiénél gyakrabban foglalkozás nélkül magára hagyassék.
l^s végre is, van-e elegendő ok arra, hogy ne legyen naponkint lanitas? A pihenésre és a szabad időre a lanitóknak természetesen
szükségük van akár tanulmányaikra, akár egyéb magán ügyeik
elintézésére. Azonban túlságosan sokat nem követelünk tőlük. Mun
kájukat szünetek fogják megszakilani, úgy hogy meg is pihenhet
nek és iskolai napokon is találhatnak időt. amelyet másféle t u d o 
mányos foglalkozásra szánva, bőven képezhetik magukat. Másféle
pdienésre talán nincs szükség. Nem is engedhető meg nekik, hog}'
vállalt hivatásuktól elütő foglalkozást űzzenek, mivel a királyi
bőkezűség nem csupán szükségleteikről, hanem kényelmükről is
eléggé gondoskodott, csak a kellő takarékossággal kezeljék jövedel
müket és m á r ezzel is világos példát adjanak a zsenge korú
fiatalságnak.
Viszont, ki ne tudná, ha a gyermekek viselkedését pontosan
megíigyelte. hogy egy pillanatig sem tétlenek, mindig valami fog
lalkozást keresnek és ha a tanító ébersége nem irányítja tevékeny
ségűket, mindenféle szertelenségbe esnek. Vájjon helyes volna ilye
nekre még lö})b időt juttatni nekik?
Az állani boldogságához nemcsak erényes és műveli erkölcsű,
hanem kötelességtudó és szorgalmas polgárok is kívántatnak.
' Hccrcatiu.
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Ha lehal ezt szivünkön viseljük, ha utódainkban majdan ilyen
polgárokat akarunk látni, szükséges, hogy azalatt, mig az iíjak a
tudományokat elsajátítják, míg lelki életük kialakul, míg érlelniük
megvilágosodik: ugyanakkor az eiényességre, nemes erkölcsökre és
szorgalomra is buzdítsuk őket.
Ettől a céltól azonban bizonyára nagyon messzire eltávolod
nánk, ha a tanulásban akkora megszorításokat, sűrűbb szüneteket,
hetenkint több pihenő napot engedélyeznénk nekik. Mindenesetre
joggal tartani kellene attól, hogy némelyek abba a hitbe esnének,
hogy lehetetlenség ugyanazzal a munkával, ugyanazokkal a teendők
kel töbl) napon át egyhuzamban foglalkozni. Ebből a téves hitből
olyanlorma meggyőződés fejlődhetnék, hogy előrehaladott korukban
is mintegy teljes joggal követelnék a közügyektől való mentességet
és az iskolában megszokott szüneteléseket. Hozzájárul ehhez még
több más és súlyos baj, melyek ugyanezen forrásból erednek.
Ily körülménj'ek között világos, hogy a nagy szünetet és a
lobbi szünclnapokat szűkebb határok közé kell szorítani. De azért
még sem szabad az iíjúságot tanulmányai közben minden szellemi
pihenéstől megfosztani. Inkább kívánatos, hogy ezek a pihenők mind
a nép-, mind a grammatikai iskolákba, sőt az általában az összes
gimnáziumokba és akadémiákba bevezettessenek, de úgy. hogy az
iljúság szorgalmának jutalmául jusson hozzájuk és benső örömmel
és haszonnal élvezze őket.
Most már mindenki láthatja, hogy a jelen szervezel által
jelentékeny időt nyerünk az iljúság nevelésére, amely különben
hiába veszne el.
Míg ugyanis
1. a keresztény igazságok hallgatására főleg a vasár- és ünnep
napok,
2. a geometria magyarázatára,
3. a görögnyelv tanítására,
4. a természetjog és az országos szokásjog fejtegetésére külön
órák vannak szánva: nincs kétség, hogy a kitűzött évek bőven
elegendők, anélkül, hogy az iíjak elméjét elfárasztani, vagy emléke
zetüket megterhelni kellene.
Egy aggodalom azonban talán még most is fennforog, hogy a ne
hézségre, amennyiben felmerülhet, megfelelhessünk, t, i., hogy miért
vannak némely tantárgyak számára különórák kitűzve és mi okból
soroltatnak ezek közé a görög nyelv, a geometria, a természetjog
és az országos szokásjogok. De hogy a már fölhozott okokat ne
ismételjük, ez az intézkedés nemcsak a tanulók, hanem a tanítók
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miatt is történt. Kezdetben ugyanis, míg nincsenek elegendő számú
alkalmas tanárok,
1. nem lehetett józanul remélni, hogy a grammatikai iskolá
nak két tanítója egyformán járatos legyen a görög nyelvben. Min
denesetre megbocsátható közülük az elsőnek, ha a geometriát, a
természetjogot és az országos szokásjogokat nem ismeri, csak a
többi tantárgyba legyen jól beavatva, mert ezekre a tárgyakra a
másik kettőnek a segítsége vehető igénybe, úgy, hogy pl. az első
évfolyam tanítója a geometriát, a másodiké a természetjogot és az
országos jogszokásokat, végre a harmadiké a görög nyelvet adja
elő jutalomdíjért különórákban. De rendkívüli tanítók és képesí
tett korrepetitorok segítsége is igénybevehető ezen rendkívüli tárgyak
tanítására, amint a maga helyén szó lesz erről. Elesik tehát az a
kérdés, hogj^ ki és mikor tanítson, s nem fogja hátráltatni ez az
üdvös oktatást.
2. A fentebbiekben is kifejtettük, a görÖg nyelv tárgyalásánál,
hogy ez csak bizonyos társadalmi osztálynak fele! meg s azért nem
is kell az ifjakat különbség nélkül ennek tanulására fölvenni, hanem
esak a szorgalmasabbakat, kényszeríleni pedig senkit sem szabad.
Teljesen így kell vélekedni a gcomelriáról, természetjogról és az
országos jogszokásokról. Ezeknek tanulása is csak azoknak enged
hető meg, akik a melléktárgyakban szorgalmukkal kitüntették
magukat és különösen azoknak, kik tanulmányaikat nem fogják
folytatni, hanem valamely meghatározott polgári életpályára szán
ták el magukat. A hanyagságukról ismert tanulókat pedig csak
többszöri kérelmükre bocsássuk ide. Aki jól ismeri az emberi ter
mészetet, aki iljukori éveit visszaidézi lelkében, aki látja, micsoda
tudásvágy ragadja a gyermeket a dolgok megismerésére és hog^'
mennyire lehet ezzel, mint valami csalétekkel velük eljutni, akinek
a három fentebbi tantárgy elméjébe vésődött: az bizonyára semmi
ellenvetést sem fog találni ellenük, kivált, ha megfontolla, hogy a
jutalom reménye, mely sohasem fog elmaradni azoktól, akik szor
galmuknak tanújelét adták, nem csekély versenyt fog még a taní
tók között is előidézni.
Egyébként az iskolai idöl)en naponkint délelőtt és délután egy
félóra az előadottak ismétlésére van szánva és két óra a tantervben
megállapított tárgj^ak előadására. Ezt az időt a tanítók semmiesetre
sem fogják túlságosnak tartani. Lesz pihenésük is, amennyire lehet
séges, hogy ezen munkájuk kellemesebb lehessen. A tanítás óráit
valamint a tantárgyakat is a végén csatolt táblázat' mulatja. A többi
1 L. a 25G-ik lapon.
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három rendkivüli tárgynak nincs előre kilíÍ7Ae az ideje, hanem a
tanítók és az elöljárók elhatározására van hizva. Töluk függ, hoí'Y
a helyet, az időt cs az ezzel kapcsolatos egyéh körülményeket meg
fontolják, különösen mivel a görög nyelv és a geometria tanítása
először a második csztendöhen kezdődik és csak ezek után követ
kezik a természetjog és az országos szokásjogok lanüása.
Ha már most az iíjak a tanítóik mnnkáján, szorgalmán, hűsé
ges támogatásán és atyai gondoskodásán fölbuzdulva ezen az úton
vezettetnek, lia a megállapitolt tantárgyakból lieiyes oklaíásban
részesülnek, ha az erényre, jó erkölcsökre és s/orgalomra ösztönözlelnek, kétségtelenül tudni fognak csinosan írni, folyékonyan beszélni,
érleni fogják a számtant, járatosak lesznek a latinban és az orszá
gos nyelvekben. Otthonosak lesznek a hazai történelemben és föld
rajzban; tanullak természetrajzot és geometriát, tudni fogják az
emberi kötelességeket és országos jogszokásokat, csaknem minden
feladatra alkalmasak lesznek s ily módon mindenféle hivaláskörben arravaló tisztviselőkké és elöljárókká képeztetnek és a népisko
lákban a tanítók hiányának teljes elhárítására sokszoros segítségül
fognak szolgálni. Ezzel végül el lesz érhető, hogy miután az ifjak
lelkébe a valódi tudományoknak alapjai letétettek, ijelőlük igaz
haszon fog a közre háramlani s maguk a művészetek és tudomá
nyok is tovább fejlödnek és tarlós megállapodásra jutnak.

III. SZAKASZ.
A magyar királyi főgimnáziumok és gimnáziumok.

I. Fejezet.
Allalúiios moiijegyzÓJsvk a nianvai* királyi uii"i>á/.iuiiiokt*ól.
CXXXIH. §.
Mit éltünk a királyi gimnáziumok

nenezctén,

A fentemlített királyi főgimnáziumoknak és a többi gimnáziu
moknak nevezetén olyan tanintézetet értünk, amely nemcsak arra
nyújt alkalmat az iíjúságnak, hogy a grammatikai iskolában tár
gyalandó tárgyak tanulását folytassa, hanem arról is gondoskodik,
iiogy a humanitásban, mely bevett szokás szerint a költészettanl
és a szónoklatot foglalja magában, és más bevezető és segédtárgyak
ban is oktatást nyerjen. Ebből kitűnik, hogy a grammatikai isko
lák hái'om rendes tanárján kívül meg kettőt kell bennük alkalmazni.
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CXXXIV. §.
Azon

tantárgyak,

melyekel a tanulóknak
tmlniok
hnmanilás iskolájába átlépnek.

kell,

amikor

a

Ha azok a feladatok, melyeket az első fejezetben icszleleseii
kifejlettünk, kellően elvégeztettek, eléggé kitűnik, hogy a g r a m m a 
tikai tanfolyam elvégzése után (feltéve, hogy a tanítók és a t a n u 
lók egyaránt teljesítették kötelességükéi) a következő tárgyakból
részesültek megfelelő oktatásban:
1. a helyes- és szépírásból;
2. a számtanból;
í$. a latinból és a hazai nyelvekből;
4. a természetrajzból;
;'). Magyarország történetéből ;
(5. a magyar birodalom földrajzából;
7. végül egyesek közülük a görög nyelvből.
Ezek a tantárgyak azok a tudományos fegyverek, melyekkel
fölszerelve kell majd az ifjaknak a gimnáziumok porondjára lép
niük. Itt néhány tárgy, mely az iljúságnak kitüzetell, újnak és
eddig szokatlannak tetszik. Azonban a mai kor szükséglete magá
ban véve és a belőlük háramló haszon eléggé rácáfol a még ma is
élő szokásra, hogy azokat a tárgyakat csak a felsőbb iskolákban
adják elő. Innen származott azon előilélet, melynek védelmezői
elölt mind a m á r bevezetett, mind az ezentúl bevezetendő tantár
gyak talán túlságosan koraiaknak s azonkívül maga a tanulók
kora ily nagy feladatokra képtelennek tűnhetik föl. Azért a gimná
ziumi tanfolyamban egyenesen arra kell törekedni, hogy ezen tan
tárgyakban az ifjúság kitartó gyakorlással megerősödjék s teljesebb
és behatóbb ismeretre vezéreltessék.

cxxxv. §.
Azokról a tárgyakról, melyeknek ismerete a gimnázinmi
tanfolyam
elvégzése után a tamiloktól joggal követelhető, ha tekintetbe vesszük élet
korukat, melyben vannak, a hasznot, melyet belőlük a jövőben merí
tenek s a pályát, melyre vállalkoznak és mintegy előre készülnek.
Miként a grammalikai iskoláknak, úgy a gimnáziumoknak is
fő céljuk az állam boldogsága. Nincs is más különbség köztük, mint
hogy erről itt mintegy nagyobb fokban és nagyobb tökéletességgel kell
gondoskodni. A bevezetés második fejezete a királyi gimnáziumokban
tanítandó tárgyak megválasztásában főleg azon iQak jövőjét vette
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figyelembe, kik a gimnáziumi tanfolyam befejezése után tanulmá
nyaikat nem folytathatják, hanem azokra az életpályákra tökélik el
magukat, melyeket a bevezetés rendre fölsorolt. Ha ezeket itt újra
megfontolás tárg>'ává tesszük, magától ki fog tűnni, hogy a tudo
mányok rengeteg birodalmából mely tárgyak váiasztandók ki és
adandók elő, mint olyanok, amelyek mindenkinek szükségesek vagy
hasznosak és melyek azok, amelyek csupán egyesek igényeinek
fc lehlek meg.
Természetesen pontosan ragaszkodni kell a grammatikai isko
lákban megszabott tantárgyak rendjéhez és ezekhez kapcsolandó
egyenkint a tanulók további kiképzésére az új gyarapodás, mely
már e helyütt a gimnáziumokban tárgyalandó tananvag cimén
röviden a dolog természete szerint ki fog fejtetni.

11. Fejezet.
A fő- é s szfiksi'iJ**^ ilhniiá/.iiinii laiilái'iiyak.

CXXXVI. §.
A keresztény valláslan

tanilása.

Minthogy nem alaptalan a remény, hogy az ifjak a grammalikai
iskolál)ól megfelelő képzettséggel lépnek át a gimnáziumba, a gimná
ziumi hitoktatóknak nem kell a kátéból meriteniök szentbeszédei
ket, hanem előkelőbb forrásból választják a szent evangéliumokat
és leveleket és innen veszik az alkalmas példákat.
Hogy azonban mégis mindenütt ugyanaz maradjon a szabály,
nem tanácsos ezen beszédek tárgyát egészen az ő tetszésükre bizni.
Gondoskodni kell tehát, hog>' ezek az erkölcstannak az ifjúsághoz
illő részeiből választassanak s mindjárt az év elején összeállítlassék
ezeknek jegyzéke s terjesztessék az igazgató elé, aki ezt az ülés
ben felolvastatja. A gimnáziumi tanfolyam leteltével a hitoktatók,
ha erre felhívatnak, közreadják beszédeiket. lízeket szigorú bírálat
nak fogják alávetni, de akinek müvei a birálók többségének szava
zalát megkapják, az biztos jutalomra számithat. Végül maga idején
a szent szertartástant is fejtegetni fogják.

cxxxvn. §.
A helyesírás és a szépírás.
Ha mind a tanitók, mind a tanulók a grammalikai iskolában
gondot fordítottak a helyes és szép írásra, nem akad a növendékek
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közölt talán egy sem, aki a gimnáziuml)a való átlépésekor úgy
latinul, mint a hazai nyelveken, anj'anyelvén és németül is szépen
és helyesen írni ne tudna. Hogy tehát állandóan gyakorolják és
tökéletesítsék magukat, ügyelni kell, hogy nemcsak iskolai dolgo
zataikban a szép írástól semmi Táradságot ne kíméljenek, hanem
azt is szépen leírják, amit a tanító kijavított. Ezen javított és
helyesbített írásbeli dolgozatokat, melyeknek élére egyenkint kiteendö az év és a nap, havonkint minden tanuló a gimnázium
Igazgatójának bemulatja, hogy a szorgalmasabbakat érdemük szennt megdicsérhesse, a hanyagokat pedig nagyobb szorgalomra
serkenthesse. A szebbek pedig egybegyűjtve, a nyilvános vizsgála
tokon a hallgatóság számára kiállilandók.
Noha ezeket a készségeket méltán elvárhatjuk az íQúságtól,
kívánatos, hogy még e^y harmadik is csatlakozzék az előbbiekhez,
*• i. a tachygraphia vagyis a sebes* írás ügyessége, ami a gimná
ziumoknak van fenntartva. Hogy ezt a képességet megszerezzek,
különböző alkalmakkor, amelyekről újra szó lesz még máshol, lassú
tollbamondás után kell velük íratni az első félévben, később pedig
fokozatos sebességgel, de azután folyton vigyázni kell, hogy mi
alatt a sebes írásban gyakorolják magukat, a már megszerzett helyesos szép írásról le ne szokjanak.

cxxxvni. §.
Á számtan és a menmjiségtan elemet
Sokszoros tapasztalat tanít rá, hogy semmi sem esik ki oly
gyorsan emlékezetünkből, mint a számtan, ha a szabályokat kellően
»>eg nem értettük és ha alkalmazásukban folytonos gyakorlat álta]
nem tökéletesedtünk. Ép ezért nagj'on hasznosnak, sőt szükséges
nek mutatkozik, ha a tanulókkal átismételjük a gimnáziumban,
amit a grammatikai iskolában tanultak és így számtani tudásukat
elméjükben még jobban elmélyítjük.
Ilyen ismétlésre az első hat hónap elegendő. Nyomban ezután
a többi félévben
1. a tiszta mennyiségtan tanítása következik, melynek magya
rázásához Büschnek «Mennyiségtan a polgári élet céljára és hasznalatáraa- című kis müvét fogják használni, míg egy alkalmasabb
iskolakönyv megjelenik, mely az erömütant is magába foglalja.
Mindkét tárgyat úgy kell majd kezelni, hogy főkép nyáron a
í Nem azonos a mai értelemben vett g.vorsirással vagyis a steuographiávat.
2 (cMathesis in utilitatem et commodum vitae civilis».

1-14

A rANll.MANYOK •]*i;HVI-;ZKTI-: KS TANTAUGYAI

szokásos pihenőnapok fordíttassanak gyakorlásukra és még marad
jon idő, hogy a gimnáziumi tanfolyam lezárása előtt
2. az úgynevezett kettős könyvvitcP (doppia)némi álíalános isme
retéi elsajátíthassák és abhan a részben, mely a helyes vagj'onkezelésről és háztartásról- szól, alapos oktatást nyerhessenek a tanulók s
oly segédeszközzel fölszerelten lepjenek ki a gimnáziumból, amely
nek jövendő életviszonyaikban igen nagy hasznát vehetik.
Bővebb oktatásnak a számtanból, aminő a nagyobb pénzügyi
igazgatásban kivánlalik, nincs helye a gimnáziumban, ahol polgá
rok, nem pedig kincstári és pénzügyi tisztviselők neveitelnek (ami
a feisőbJ) oktatás feladata volna).
CXXXIX. §.
A latin níjclo UmUásáról áHaláhan.
Az előbbi szakasz a latin nyelvi tanítás korlátozott mértékét
a<lla elő. Egészben véve ugyanis a szóbőség megszerzésére, a tiszta
kiejtésre, helyes beszédmódra és a közéletbon gyakrabban előfor
duló fogalmazványok kidolgozására szorítkozott. Magának a latin
nyelvnek természete és jelleme s a kötetlen és kötött ékesbeszéd
rendszere teljesen a gimnáziumoknak tartatott fenn.
E részben különösen szem előtl tartandó, hogy a tanulók
akkor, amikor a grammalikai iskolából az ékesszólás iskolájának
küszöbére átléi)nek, sem koruknál fogva nem érettek még a kötet
len és kötött ékesbeszed fniomabb szabályainak és forrásainak
megértésére, sem elméjük nem dolgozta föl előzetesen azokat a
tárgyi fogalmakat, melyeknek ismeretét az ékesszólás alapos tárgj'alása megköveteli.
Elsősorban már a költészetlanban is mennyi segédtudományra
van szükség, mennyi segédeszközre, mily tiszta latinságra, mily
nagy szó- és gondolatböségre, kifejezésbeli gazdagságra, képzelő
tehetségre, a mythoiogia ismerelére és sok egyébre, ami oly rövid
idő alatt ebben a tökéletlen életkorban nem egy könnyen szerez
hető meg!
Azért az ékesszólásban még járatlan növendékeket nem szabad
versírással foglalkoztatni s nem szabad tőlük annyi vissza nem
idézhető órát elrabolni, melyeket sokkal hasznosabb dolgokra kell
fordítaniok. Csak az írókat kell fejtegetni és az ékes beszéd hatását
és szépségét kell velük megértetni a költemények minden fajában.
• Scriptura duplex, olaszul duppia.
2 Oeconomia domestica.
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De ha mégis fognak akadni olyanok, akik a versírásban örömüket
lelik s bizonyos természeti hajlani és készség vonzza őket a költészetliez, helyes lesz ezt a parázsló szikrát éleszteni s a velük szüle
tett ihletnek tüzes magvait gyarapítani és táplálni bennük.
Ami a kötetlen ékesbeszédet illeti, ez is számos segédtudo
mányt kivan, mint pl. a történelemnek, jognak, bölcsészetnek és
sok más tárgynak ismeretét és főleg érett ilélőké])ességet. Ebből
mindenki könnyen láthatja, hogy az az ismert, méltósággal teljes
cicerói ékesszólás, a tökéletes szónoki elrendezés még nem ennek
a kornak való. Legalább ma a gyakorlati élet Magyarorszá
gon nem kivan szónokokat máshol, mint a templomok szószékein,
akiknek kiképzése az akadémiáknak és az összes tudományok
egyetemének van fönntartva. Akik máshol szerzik meg maguknak
a szónoki képesseget, rilkán lépnek föl igazi szónoklattal a nyilvá
nosság elé.
Az ékesszólás tanításának tehát általában a jövőben használ
ható tárgykörökben kell mozognia. A tapasztalat tényleg amellett
tanúskodik, liogy a humanitás iskolájából kilépő ifjak, amikor
irasl)eli teendők végzésére utaltatnak, gyakran semmi hasznát sem
vehetik annak, amit oly fáradsággal megtanultak. Új tanulás árán
kell teendőik végzéséhez hozzátörödniök, természetesen azon nagy
különbség miatt, mely az iskolában megszokott gyakorlatok és a
közélet mindennapi feladatai között fönforog.
CXL. §.
'^ latin uijeloi tanítás helyes módja a magyar királyi

gimnáziumokban.

Valamint ezen szervezetben minden törekvés általában arra
ii'ányul, hogy a magyar iíjúság saját és a maga jövő szükségleteinek
megfelelő nevelésben részesüljön: azonképen itt is erre semmiféle
más cél nem állapittatik meg, mint aminő az ország alkotmányos
szervezetének, nemzeti jellemének s ezentúl folytatandó életmódjá
nak különösen megfelel.
Mindeneseire óvakodni kell tehát, hogy a legfelsőbb akarattal
fólállított országos királyi akadémiák jogába és kötelességébe
ütközzünk, melyekben már csak a tudós közönség nevelésére
lakjuk le az első alapokat.
A gimnáziumoknak itt nem tudósok képzése a céljuk. Az elő
kelőbb polgárok számára vannak rendelve, hogy bennük család
juknak, földieiknek és államuknak hasznos polgáraivá váljanak.
Arra mindazonáltal gondunk legyen, hogy akit mintegy természeti
Az 1777-iki Rn.tÍo Kduc alton is.
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Ösztöne arrn felé vonz, azt költői és szónoki gyakoiiataihan előze
tesen is támogassuk és rölszereljük a költészettannak ós szónoklat
tannak a kívánt eredménnyel való hallgatására a felsőbl) isko
lákban.
CXLI. §,
Á hiimanilás ianiUUa <i neld szánt két év aldll.
Hogy a tanulók a grammatika harmadik évében csiszolt slihisra
tegyenek szert» meg kell tanulniok;
1. az írók olvasását;
2. a helyes gondolkodási és következtetést;
3. a fogalmazást;
4 végül meg kell ismerniök a hazai latin írásmódot, meg kell
szerezniük a szavaknak, szólásmódoknak és kifejezéseknek isme
retét és ezek kidolgozásában kell lara<lniok.
Azért szorgosan azon kell munkálkodnunk, hogy a gimnázium
ban ezt a négy íökövetelményt ne csak niélyitsük bennük, hanem
nagyobb tökéletességre is vigyük.
CXUI. §.
A tanulók oktatásit az trák

olvasásant.

Minthog>' stílusunk az írók sűrű olvasásán nem azáltal művelő
dik, hasokai olvasunk, hanem ha az olvasásramélló és a célnak meg
felelő olvasmányokat pontosan megjegyezzük és megtartjuk : szük
ségesnek mutatkozik, hogy a latin iskolák ismert tankönyvén kívül
más könyvet adjunk az ifjaknak, t. i. egy chrestomatiát. mely az
elismert remekírók munkáinak nevezetesebb helyeit foglalja magában.
Ez gyakrabban átvehető és annál nagyobb haszonnal ismételhető,
minél tágabb tér nyílik az efajta ismétlésből a nyelv olyan szépsé
geinek beható megismerésére, melyek a grammatikai tanfolj^am
alatt legnagyobbrészt észrevétlenül maradtak. Ily módon gyakrab
ban fogják újra elővenni azokat a könyvekel, melyek máskülönben
az iskolai tanfolyam befejezése után az atkák és molyok prédáiként
porlepte állapotban hevernének.
Már ez is ok arra, hogy a tanár ne siessen az olvasással,
hanem minden figj^elmét inkább oda irányítsa, hogy semmit sem
mellőzzön, ami a stilusképzésre alkalmas. Föl kell jegyezni az elő
forduló szóképeket s okát kell adni, miért alkalmazta őket az iró^
mi módon adnak díszt és erőt a nyelvnek s miképen szolgálhatnak
utánzásra méltó például.
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Ami a különböző írókból veit szemelvények sorrendjei illcli,
e lekintelJ)en a tanárnak nem szükséges magát batározolt szabá
lyokhoz kötnie. Az ugyanazon osztályba tartozók közül hol az
egyikei, hol a másikat válaszlhalja előbb, különösen, ha észreveszi,
hogy valamelyik a többieknél Jo!)ban megnyerte tanítványainak
tetszéséi. De a sorrendnek ez a megvállozlalása a tanulóknak
kívánságától, söt ezek nagyobb számától is függjön, hogy lelkük
sóvárogjon a munkára. Ám e tekintetben a tanár legyen körül
tekintő, hogy a tanulók készségét ilyen választásra szépszerével
megnyerje és gondja legyen, hogy az előbb mellőzött részek tárgya
lását annak idején kérjék és sürgessék.
Minden következő tárgyalásra az íróból egy meghatározott feje
idet tűzendő ki, hogy odahaza a tanulók előre megízlelhessék. Az
előadás idején valamelyikük emelt és a tartalomnak megtelelő
hangon tölolvassa, részint azért, hogy az iljak lassanként a helj'es
előadáshoz hozzászokjanak, részint azért is, hogy a szónoki ritmust
észrevegyék, mely jobban megragad a lélekben, ha ismételten válik
érezhetővé, mint ha szabályok segítségével tanulja meg az ember.
Az esetleg becsúszó mesterkélt szónoklás hanghordozást azonban
javítani kell.
A tanulók sorrendben váltsák föl egymást; a fejezetet vala
melyik fordítsa le az anyanyelvre, azután pedig, azonnal németre, föl
téve, hogy nem szerepel mint anyanyelv. Ha ezt néhány héten át folyto
nosan gyakorolják, akkor már a nyelv szépségeit és kifejezésbeli sajá
tosságait kell megjegyezniök. A véletlenül becsúszó hibák javíta
nám buzdítani kell az ifjakat s ha sokan akadnának, akik nem
tudnák kijavítani őket, a tanár kötelessége a javítást megmondani.
Valahányszor újra belefognak az írók olvasásába, az előbb
tanultakat ismételni kell, úgy. hogy a nyelv minden szépsége és
*^ája, elmés fordulatai, átmenetei s nyelvezete az első félórában mégegyszer megfigyelés lárg>'át képezzék.
Az írók olvasásának az egész gimnáziumi tanfolyamon ugyan
annyi időt kell szentelni, mint amennyi a latin nyelvgyakorlásra
van szánva.
Ha pedig az olvasókönyvel előbb végeznék el, azok az írók
ismétlendők, akik az iíjaknak legjobban tetszettek.
Továbbá az irók könnyebb és helyesebb megértésére, a nyelv
leljcsebb megismerésére és széleskörű használatára való tekintettel
gondos magyarázat tárgyát fogják képezni :
1. a római régiségek a gimnázium első évében, még pedig
hétfőn délután az első iskolai órában Nieuport könyvéből.
10*
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2. Hasonlóképen eiö fog adatni a niythologia vagyis az istenek
meseszerű lörlénete, mely az írók megértésére annyira szükséges, a
második év első és második felében ugyanazon napon és órában
Holle Fülöp .József művéből.
CXLIII. §.
A helyes és rendszeres gondolkodás UtniUisa.
Minő haszon háramlik ennek tanilásából az ifjakra, azt rövi
den már fent kifejtettük. A gimnáziumi tanfolyam alatt a tanulók
nak olyan tanulmányokkal kell majd foghilkozniok, amelyek min
den tekintetben helyes gondolkodási képességet követelnek. Miképen tuchiának azonban hasznot tiuzni belőlük, ha előbb gondola
taik helyes elrendezésére nem oktattuk őket? Tehát nemcsak pon
tosan ismételniök kell azt, amit erről a dologról a grammatikai
iskolában tanultak, hanem mindezen ismereteket ki is kell bovíteniök és behatóbban kifejteniök.
Ezerl egy megfelelő módon szerkesztett gondolkodástant' kell a
gimnáziumi tanfolyam kezdetén elővenni, még pedig az első félévben.
Mindenekelőtt természetesen azok a pontok tárgj'alandók, melyek
különös szolgálatot tesznek az irók vagy bármely más írásmüvek
megértésére, a bennük foglalt gondolatok mérlegelésére, a bizonyí
tásra, cáfolásra, vádolásra szóval a közélel sokféle alkalmaira.
E dolgok nemcsak részletesebben adandók eiö, hanem bőséges
példákkal is megvilágítandók és gyakran emlékezetbe idézendők
akár az írók magj'arázásakor, akár a gyakorlatok fölülvizsgálása
alkalmával.
CXLIV. §.
A fo(f(tlmazásról odíjy

stilusképzésröl.

Rövidebb dolgozatok megszerkesztésére m á r a grammatikai
iskolában kaptak útmutatást az ifjak s evégből a körmondatok tanát
tárgyalták velük.
Mostantól fogva a stilusfejleszlés a körmondatok tanának
ismétlésével és a szabályok rövid megmagyarázásával fog kez
dődni és pedig egy más, alkalmasabb könyv megírásáig abból a
könj'vből, amelyet ezen iskolákban használnak. Azután tárgyalásra
kerülnek kivonatok Horatius Tursellinusból a hitin mondatrészek
ről, melyek gondosan átveendők. Erre a szóképek és alakzatok
fejtegetése következik. Végül bemutatandók kisebb szavalatok, rövi
debb beszédek, aminők a nyilvános életben gyakrabban előfordul1 Logica.
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nak. Hasonlóképen elbeszélések, folyamodványok, üdvözlések és
más effélék, amiknek majdan hasznát vehetik. Utoljára adandók
elő a kötetlen és kötött stilus különböző fajai s kimutatandó a
különbség a szónoki és a költői müvek közölt olyan módon, ahogy
a stilusfejlesztésröl kiadandó tankönyv meg fogja szabni.
CXLV. §.
A fogalmazás különböző fajairól.
A fogalmazványok tárgyai mindenkor a mindennapi éleiben
előforduló dolgok legyenek, mert igen gyakran megesik, hogy köz
ügyben kell beszédet mondanunk, levelet írnunk, szóbeli vagy írás
beli felelelet adnunk. Ezek megszerkesztésére olykor elég időnk van
és akkor írásaink megszerkesztése és kidolgozása egészen tőlünk
függ. Módunkban lesz tehát, hogy a föltalálást, elrendezést, előadás
módot megfontoljuk, szóval mindenre gondot fordítsunk.
Kzcrt a stilusképző gyakorlatokat a gimnáziumban három osz
tályba sorozzuk.
1. Vannak úgynevezett rögtönzési gyakorlatok (Extemporalia),
fordilások latinból az anyanyelvre vngy viszont; kisebb szónoklatok
és elbeszélések a közéletben gyakran fölmerülő dolgokról; üzenetek,
levelek, válasziratok stb. Ezeket a tapasztalat tanúsága szerint röglönözni kell, nem tűrnek hosszas megfontolást. A tárgyak megvá
lasztása a tanárra van bízva, aki azonban ezeket már készen hozza
a gimnáziumba és az iskolai naplóba, azaz a jegyzőkönyvbe be
vezeti s a vizsgálatok alkalmával az igazgatónak bemutatja.
Ezen rögtönzött gyakorlatokra a gimnáziumi oktatás tartama
alatt a stilusgyakorlást közvetlenül követő délelőtti óra tűzetik ki,
olyformán, hogy a tanulók gyakorlatait ugyanazon idő alatt újra
niegbcszéljük és kijavítjuk. Majd odahaza szépen leírják és Össze
fűzik s az évet és napol odajegyzik. Ugyanezeket a nyilvános vizs
gálatok alatt a tanulók szorgalmának bemutatása végett a hallgató
ság számára kiállítjuk.
2. Heti gyakorlatok. Ezeknek mindenkor olyanok a tárgyaik, me
lyek a közéletben jelentékeny részben szerepelnek, pl. rövidebb beszé
dek nyilvános gyülekezetekben, levelek, üdvözlések és más efajla írás
müvek, melyeknek majdan hasznát vehetik. Itt különösen helyén lesz
az elismert remekírók utánzása, melyet soha sem lehet eléggé aján
lani, s amiről épen a slilusképzésre szánt tankönyvnek kell majd
tárgyalnia.
A tanár óvakodni fog attól, hogy ezen gyakorlatok számára
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idegenszerű és a közhasználattól távolesö tárgyakat válasszon.
Evégből idejekorán összel'o^a állítani jegyzéküket az egész eszten
dőre s bemutatja jóváhagyás végett a gimnázium igazgatójának, ki
az intézet megvizsgálása alkalmával ezen tankerület kir. igazgató
jával közli azt. Ezen dolgozatokra anyagot nyújthatnak a többi
közölt maguk a tantárgyak, ha pl, a természet három országáI)ól,
a történelemből, a földrajzból vétetnek és levél-, elbeszélés-, ieírásíbrmájába foglaltatnak. Nevezetes események, ünnepélyek, melyek
abban a járásban (vagy kerületben), ahol a gimnázium van, vagy
máshol az országban előfordulnak, szintén adhatnak alkalmat néha
rendkívüli gyakorlatokra, de mindenkor a gimnáziumi igazgató
tudtával és beleegyezésével.
E gyakorlatok kitűzésére és átvizsgálására, melyek javítás
után otthon tisztán leirandók és összeluzendök, másfél óra fog
szenteltetni szerdán és szombaton délelőtt az egész kétévi gimná
ziumi tanfolyam alatt.
3. H(wi dolgozatok. Ezek a remekírók válogatott helyeinek és
sajátos kifejezésmódjainak kivonatolásából állanak s olykor a
tanulók szabad választására bízatnak, hogy l. i. a maguk hajlandó
ságát követhessék.
Ezeknek a gyakorlatoknak javítása is szerda és szombat nap
jain végzendő s ha már kijavíttattak, tisztán leirandók. Ha a ki
tűzött napok nem volnának elegendők, igénybcvehelö a rögtönzött
gyakorlatokra szánt idő s a gimnázium utolsó félévében a hétfő
délelőtti első óra egy része is.
CXLVI. §.
A latin beszéd némehj, Magyarországon meghonosodott szavainak,
fejezéseinek és szótásmódjainak
ismerete.

ki

Az efajta szók és kifejezések megmagyarázásának indító oka
nem azon fordul meg, hogy velük idegenszerűséget plántáljunk át
és ajánlásuk által a tiszta latinságot megrontsuk, hanem egyes
egyedül azon. hogy a tanulók az eíTéle szólásokat jól megértsék,
mert a gyakorlati életben előfordulnak.
Amikor tehát a tanár ezen szók és kifejezések magyarázatára
áttér, minden eszközzel hasson oda, hogy ezen idegen beszéd- és
Írásmódot tiszta és tözsgj'ökercs liifejezésekkel helyettesítse. E te
kintetben élő példával járjon a tanulók előtt, hogy önmaguktól is
iparkodjanak ezen hibák kiirtására különösen a havi dolgozatok
ban és pedig annyival inkább, minél kevesebb idő fordítható erre
u gimnáziumban.
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CXLVIL §.
A

természetrajz.

Miért soroltatott a tennészclrajz a közös és szükséges tanul
mányok közé a latin iskolában, ennek az indokolását a II. szakasz
ban lejtettük ki. Az ifjúságnak e tárgyban való bővebb kiképzése a
gimnáziumokban a jelen tanulmányi rend feladata. Ezért az amott
tanitolt dolgok itt mindenesetre ismétlendök és pontosabban betanitandók.
És pedig a kétévi tanlblyam első félévében a természettan
főbb elemei fognak előadatni. A másodikban az ásványország, a
harmadikban a növényország, a negyedikben az állatország fog
sorra kerülni. Mindenütt odacsatolandók a közhaszonra és a min
dennapi élet szükségleteire utaló megjegyzések, azonban mértékkel,
hogy maradjon idő az emberrel való részletes foglalkozásra és a
testi erő és egészség ápolására szolgáló ismeretek tárgyalására,

III. Fejezet.
\y. 4ti|>'cleincsoii h a s z n o s taiklárjjyak-

CXLVIII. §.
Az egyetemesen hasznos tantárgyakról

általában.

Minthogy a gimnáziumnak is az a célja, hogy a hazának
hasznos polgárokat neveljen, itt is alapvetőknek tekintendők mind
azok a tárgyak, melyek a grammatikai iskolákban egyetemesen
hasznosoknak voltak föltüntetve.
CXLIX. §.
Történelem,
Az egyetemesen hasznos tantárgyak közé soroztatott a gram
matikai iskolában a bil)liai történet és Magyarország története.
Fölösleges volna ezeket jelességükért e helyült újból ajánlani. De
amily kevéssé kivánhaló a bil)liai történetnek ismétlése a gimná
ziumban, époly fokozott mértékben ajánlatos Mag^'arország törté
netének a legnagyobb gonddal való újraátvétele és bővebb magya
rázása.
Az ismétlést természetesen a grammatikai iskolák számára
szánt könyvből kell végeznünk az első év első félévében, de vala
mivel bővebben, a kiválóbb történetirók és a hazai történelem for-
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rásainak megjelölésével. A másodikban a császári-királyi tartomá
nyok története következik. Ez bizonyára jelentékeny basznot fog
hajtani s arra fog szolgálni, hogy a növendékeki)en szeretetet cs
becsülést ébresszen ugyanazon fejedelem alattvalói iránt. Ehhez
járul a második esztendölien egy rövid bevezetés a császárok törté
netéhez, kezdve I. HudoIiVal, a nyomtatásban kiadandó tankönyv
utasítása szerint. E tanulmány befejező része a vallástörténet rövid
összefoglalása legyen, különösen pedig a magyar egyház és mind
a két közösség' tudósainak történele. Ennek a tárgynak tanítására
az első esztendőben szerdán és szombaton a reggeli második taní
tási óra fog kitüzetni. a második esztendőben pedig a délutáni
utolsó óra az egész gimnáziumi tanfolyam alatt.
Cl.. §.
FöUirajz.
A grammatikai iskolában bizonyos képzeleti utazás vétetett
tervbe a szomszédos vármegyéken és tartományokon ál, hogy ezen
a legtermészetesebb úton véssék he a tanulók a földrajz elemeit.
Most ezen tudomány általános fogalmai befejezésül adandók elő.
Kiindulni az általános földrajz fogalmából kell. Megmagyará
zandó a földgömb beosztása és használata az első félévben. Ezután
a térképen be kell mutatni a négy földrészt és általánosságban
Európa országait és tartományait. A hátralevő három gimnáziumi
félévben átismételik s bővebben és részletesebben tárgyalják a
grammatikai iskolában tanultakat.
Ez tehát a grammatikai iskola egyetemesen hasznos tárgyai
nak az anyaga. Azonban a gimnáziumban halárvonalaik tágabbra
nyujiandók s ezekhez csatolandók a rájuk következő ismeretek.
CLI. §.
Természcijog s bevezetés néhány hazai jofjszokásunk ismeretébe.
A természetjog és az országos szokásjog tanítása a gramma
tikai iskolában a rendkívüli tantárgyak közé soroztatotl. E helyütt
a bevezetésben felsorolt különböző társadalmi rendekre és élet
foglalkozásokra való tekintettel az összes tanulókra kiterjesztendő
a gimnázium két utolsó félévében. Mert noha egyeseknek, akik a
gimnáziumból az akadémiára, vagy a tudomány-egyetemre lépnek
1 Egyház és úllam.
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ál, alkalmuk lesz a ternu'szetjog hallgatására, nem volna méltányos,
hogy e néhány tanuló miatt megfosszuk az élet ezen majdani fon
tos támasztékától azt a nagj' töhbségel, amely a gimnáziummal
befejezi tanulmányait.

IV. Fejezet.
A iH»Hi:í/,iiiiii niúsodrciKtn, azaz. rendkívüli tantái'oyai.

CLII. §.
A rendkioüli

tái'<jijakról általában.

Említeltiika maga helyén, hogy másodrendű tantárgyak közé azok
soroztainak, melyeknek tanítása magán- és rendkívüli órákban nem
íiz egész itjuságra nézve hasznos cs sziikséges. hanem részint azok
nak, kik iskolai tanulmányaikat azontúl is folytatni szándékoznak,
részint azoknak, akik ezeket a gimnázium végeztével befejezik.
Azok a tárgyak, melyek a grammatikai iskolában ebbe az osztályba
soroztattak, az egyetlen görög nyelv kivételével, a gimnáziumban
az egyetemesen cs mindenkire nézve szükséges vagy hasznos tár
gyak sorába lépnek. Ugyanezeknek helyéi elfoglalja itt
1. a görög nyelv;
2. a kísérleti természettan;
3. az újságolvasás ;•
4. a köllészeltan.
CLIII. §.
Görög nyelű.
Ha a növendékek a görög nyelv tanulásában elérték a töké
letességnek fentebb megkívánt fokát, elegendő, ha egy chrestomatliát, azaz a görög remekírók válogatott helyeiből összeállított és az
egyetemi nyomdában kiállítandó gyűjteményt adunk kezükbe s
pontosan átveszszük velük, hog>'ily módon a magasabb tudományos
előadások hallgatására előkészítsük őket. Egyébként szükségtelen
ujból arra emlékeztetni, hog>' e nyelv tanulására senki sem kény
szeríthető.
CUV. §.
Kísérleti

természettan.

A természettannak, mint a természetrajz segédtudományának
a fentebbiekben a szükséges tantárgyak között jelöltünk ki helyet.
1 CoUejiiuin iiovorum publicoruni.
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Ép oly hasznos s nem kevésbbé szükséges a kiscrleli természettan
is, mely a tüneményeknek nem várt változatosságával bámulatosan
hat az ifjakra. Ugyanez a másodrendű tantárgyak köze soroztatik,
hogy a tanulókat a természetrajz szorgalmas tanulására serkentse,
mert csak azok számára fog megnyílni ez a természettani oktatás,
akik amabban buzgóságuknak tanújelét adták.
Tanítása május havától kezdve az iskolai év végéig heti egy
vagy két rendkiviUi órában fog folyni.
CLV. §.
Vjsáffolvasás.
A polgári életben nem csekély hatással van a művelődésre és
nem ritkán sok haszonnal jár azon dolgoknak az ismerete, melyek
a világ különböző részeiben nap-nap után történnek. És semmit
sem emlegetnek beszédközben gyakrabban az emberek, mint az új
eseményekel. Fonák dolog volna, ha a magyar iíjak ezen a téren
tájékozatlanok lennének. Ezért nemcsak alkalmat kell adni a gimná
ziumban a közérdekű újdonságok olvasására, hanem a belőliik való
kívánatos és hasznos okulás megszerzésére is.
A legnevezetesebb eseményeket tartalmazó hírlapot a királyi
egyetemen fogják szerkeszteni. Hogy azonban egészben véve miként
rendezendő e tantárgy, arról a maga idején lesz szó, mert a dolog
bővebb megfontolást kíván.
Csupán arra kell e helyütt a figyelmet felhívnunk, hogy a
gimnáziumi igazgató az év kezdetén vezesse be ezen újságolvasást
és hetenkint kétszer maga tartsa meg. A hanyag és kevésbbé figyel
mes tanulókat zárja ki, ellenben a jó erkölcsüeket és szorgalmaso
kat vegye föl.
CLVI. §.
A költészet

íanitása.

Miután az ifjak a stílus gyakorlásában annyira haladtak, hogy
a költészet különböző fajaiban elegendő jártasságot szereztek a
közéletben való használatukra, bármely remekíró értelmezésére és
előkelő nyelvezetének megértésére: nem lesz nehéz közülök azokat,
kiket szerencsés természeti hajlamuk is arra felé vonz, költemé
nyek írására tanítani. Ezért a gimnázium igazgatója gondosan vizs
gálni fogja, kik éreznek a másodéves tanulók kőzött természetes
hajlandóságot és telietséget a költészetre s számukhoz képest alkal
mas időt fog tanításukra kijelölni.
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CLVII. §.
A nyilvános

szónoki

gtjakorlatok.

A nyilvános szónoklatokra az iíjúságnak mindeneseire szük
sége van, mivel a természet keveseknek adta meg, hogy nyilvános
gyülekezetben félelem nélkül merjenek szólani a hallgatósághoz.
A legtöbb embernek nagy erőfeszítést kell tennie, hogy a termé
szettől beléjük oltott, vagy a hibás nevelés által valamikép beléjük
nevelt félelmüket elnyomják, amely a megfontolt felnőtt embereket
is nem ritkán zavarba hozza. A gyakorlat mindent legyőz. Krről
azonban a részletes utasításokban lesz bővebben szó.
CLVIIL §.
A hazai

nyclock.

Itt is ép oly gonddal kell arra törekedni, mint a grammatikai
iskolában, hogy az ifjak a hazai nyelvek használatában, különösen
pedig a németben, ahol nem ez az anyanyelv, gondosan gyakorol
tassanak. Evégből elismert írókat kell kezükbe adni és föl kell
hívni figyelmüket a különféle kifejezésmódokra. A gimnázium igaz
gatója természetesen gondoskodni fog, hogy a tanárok egyike a
tanulókat közösen a német nyelvre tanítsa olt, ahol nem közkeletű;
a másik a magyar, vagy bármely más hazai nyelvre az egyes vidé
kek természete szerint.
így az ifjak anyanyelvükön kívül mindenütt két más nyelvet
tanulhatnak meg. Erre a tanulmányra a hétfő délutáni utolsó óra
van kitűzve az egész gimnáziumi tanfolyamon ál.

V. Fejezet.
Az új iiiiniiúzinml laiitervliez szükséíies könyvekről.
CLIX. $.
A gimnáziumi
A mennyiségtanra :
a polgári éleiben való
Mathemalicum in usum,
helyébe legközelebb más
A római régiségek
kapható.

tankönyvek.

Büschnek «Mennyiségtani gyakorló könyve
használatra és szórakozásra.* (Tenlamen
et oblectamentum vitae civilis.) E könyv
fog lépni, amely már sajtó alatt van.
ismertetésére Nieuport, mely mindenüti
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A mythologiai ismereteket eleinte az eddig elterjedt könyvek
nyújthatják, azután Holle jegyzetekkel és függelékkel ellátott
mythologiáját fogják használni, mely az egyetemi nyomdában leg
közelebb újra kinyomatásra kerül.
A gondolkodástanhan lobért logikáját fogják ideiglenesen hasz
nálni, míg egy más író új művel fog kidolgozni.
A latin stílust a mostanáig bevett iskolai írók fogják szolgálni,
helyüket azonban egy új chrestomalia fogja elfoglalni.
A természettanra az eddig kiadott elemi természettanból lehet
egyet-mást felhasználni, míg latin munka léphet helyébe.
Az egyháztörténetre az eddig használt történetírót (Uhetorum
historicus); a császárok történetére I. Hudoll^ól kezdve ugyanazt a
könyvet fogják használni, melyet eddig használtak az iskolában.
Mindkellüt annak idején új könyv fogja felváltani.
A földrajzra Bél Supplemenlumát fogják kapni valamennyien,
mindjárt az iskolázás kezdetén.
A kötött és kötetlen stílus gyakorlására az eddig kiadott
szabályok fognak szolgálni.
A görög nyelvre a Bécsben kiadott görög remekírók gyűjte
ménye (CoUeotiones auctorum Graecorum) könnyen és eredménnyel
használható.

VI. Fejezet.
lUós/,«> a iiiaiiyarors/Ytfii királyi (Hii>it«í'^luiiioki'ól szóló szakaszlio/..

CLX. §.
Magyarázat a tanítás idejének elosztását feltüntető táblázathoz a királyi
yimnáziiimoklyan*
A tanítás ideje a gimnáziumokban é]) úgy. mint a grammatikai
iskolában két és fél délelőtti és ugyanannyi délutáni órában állapítlatik meg, úgy hogy a szünet, illetőleg pihenőnapot leszámítva, a
tanárok és a tanulók naponkint öt órában foglalkoztatandók. Mint
hogy tehát az így megállapított idő a tanítás rendjére különösen
fontos, a táblázatban kitűzött órákhoz (melj'ckröl bővebben tár
gyalni itt nincs helyén) a gimnáziumok ép úgy alkahnazködni tar
toznak, mint az elözó szakasz utasítása szerint a grammatikai
iskolák.
A humanitás tanulmányaira szánt két évi gimnáziumi évfolya
mot célszerűnek mutatkozott négj' félévre osztani. Egyrészt azért,
hogy a gimnáziumban minden félév végén megtartandó vizsgálatok
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elvégezhelök legyenek, (ezekről máshol lesz szó) másrészt pedig,
hogy az egymást fölváltó ama tantárgyak tárgyalására, melyeknek
tanítása nem tart végig az egész gimnáziumi tanfolyamon, biztos
és meghatározott idő jusson és hogy a gimnázium két tanárja
annál könnyebben elláthassa a maga tisztének feladatait és nevel
hesse az iíjúságot, minél kevésbbé van másfelé elfoglalva.
Továbbá a tantárgyak közöltük a következő rendben oszlanak meg.
Al Az első tanárnak jut
1. a lalin stílus tanitás;
2. a rögtönzött gj'akorlalok;
3. a heti és havi dolgozatoknak megvizsgálása;
4. a német vagy más hazai nyelv tanítása;
5. a földrajz;
6. Magyarország, az örökös tartományok, a császárok, a val
lás és a magyar egyház története ;
7. a gondolkodáslan ;
8. a Holle-féle mylhologia.
ly A második tanárnak j u t :
1. a latin remekírók olvasása és fejtegetése a chrestomatiából;
2. a német nyelv, vagy egy másik belföldi nyelvnek tanítása;
3. sebcsirási gyakorlatok ;
4. számtan az előírt tankönyvből a mennyiségtan többi részével;
5. a természettan elemeinek tanítása az előirt tankönyvből;
6. Nieuporl-féle római régiségek ;
7. természetrajz az előírt tankönyv szerint;
8. természetjog és hazai szokásjog.
Az idő és órabeosztást, amely szerint a tanításnak folynia
kell, az idecsalolt táblázat tünteti föl.
A rendkívüli tantárgyak tanítási óráinak megállapítása, valaniint maga a tanítás módja az igazgató és a kartársak kölcsönös
megbeszélésétől fog függni, úgy azonban, hogy ezt a királyi főigaz
gatónak mindenkor bejelenteni tartoznak.
Eszerint
1. a görög nyelv az egész gimnáziumi tanfoh'am tartama alatt
hetenkínt kétszer fog taníttatni;
2. a kísérleti természettan május havától egészen a tanév
végéig mind a két esztendőben és hetenkint kétszer fog e l ő a d a t n i ;
3. újságolvasással az egész két évi folyamon hetenkint kétszer
fognak foglalkozni;
4. a költészet a második esztendőben fog kezdődni, melynek
tanítására az időt és a tanárt az igazgató fogja kijelölni.

töS
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CLXI. §.
A: elöiu/ök, melyek ezen tanlcrn heoezetéséhöl és a Liráli/i gimnáziu
mok szervezetéből a polgárokra és az ccfész államra háramlítni joíjnak.
Nincs rá ok, hogy a gyakorlatoknak és a tantárgyaknak
sokasága bárkinek aggodalmat okozzon. Mert azonkívül, hogy sok
<lolgot csupán emlékezetbe kell visszaidézni az ismétlésekkel a
tananyag nagyobbrészt úgy van ös.szeállitva s egymásba fűzve,
hogy aü eg>'ik rész mintegy a másikái)ól folyik, a maga összeségé
ben pedig igen alkalmas hasznos állampolgárok képzésére. A Gim
náziumból kilépő polgárnak t. i. tudnia kell szépen, helyesen és
sebesen írni; gondolatait szóval és írásban szabatosan, rendezetten
és szerényen kell latinul, németül és más az országban használa
tos nyelven kifejeznie; a számlán minden részében s különösen a
gazdasági számadásokban ügyesnek és gyakorlottnak kell lennie.
Különböző alkalmaknál, ahol a geometriára, mechanikára stb.
szükség van, tudnia kell magán és másokon segíteni. Ug3^^ncsak
ismerje hazáját és a többi császári királyi tartományokat! Legyen
helyes fogalma a négy világrészre s főleg az európai országokra
vonatkozó legfőbb tudnivalókról. Tudjon helyesen ítélni Magyar
ország, valamint az örökös tartományok és az uralkodók törté
netéről és más külföldi nemzetek dolgairól és eseményeiről. Bár
hol fog megfordulni, tudja megkülönböztetni a természel alkotá
sait, kivált azokat, melyek az ásványtanba tartoznak s becsülje meg és
tudja a kellő célra visszavezetni mindazt, amit eddig tudás hiányá
ból lábával taposott, végül alaposan el kell sajátítania a jelen táb
lázatban^ kitűzött többi ismereteket.

IV. SZAKASZ.
A magyarországi királyi akadémiák.

I. Fejezet.
A iiiaíjvarofszniit királyi aUadéiiiiák jHlcije és uélja.
CLXIL §.
A kiráhji akadémiák

céljának

kitűzése.

A bevezetésben közölt általános terv szerint a királyi akadé
miák szervezetén azt a tanintézetet érijük, melyben a gimnázium1 L. a 257-ik lapon.
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ból kilépő és felsőbb tudományokra törekvő iljúságnak Magyar
ország minden egyes kerületében, valamint Horvát- és Tóiország és Dalmátországokban könnyű út nyílik a nemes művésze
tek és tudománj'ok teljesebb és tökéletesebb megtanulására. Ha eze
ket kellően elsajálitotlák, alkalmasak lesznek akár az uralkodónak,
akár a bazának teendő szolgálatokra s azonkívül gazdagabb müvelt-r
ségre is tcbetnek szert az egyetemen.
Ezen közoktatási intézmény legfőbb feladata azon fordul meg,
hogy hasznos polgárokat képezzen. Hogy azonban az ősi, vagy
átvett szokások ürügye alatt a helyes útról le ne lérjü.ik és az
iQút, a leendő polgárt becsületes s egyúttal nemzeti nevelésben
részesítsük, elsősorban arra volt szükség, hogy a polgárok külön
böző osztályait teg>'ük megfontolásunk tárgyául, akik a nemze
dék folytonosságát képviselik. Bennük kell megkeresni egy biztos
törvényt, hogy a tudományok anyaga s/erinlc megállapítható és
mérlegelhető s megfelelően rendezhető legyen számukra. Ennélfogva
a szükséges és nélkülözhetetlen tárgyak helyesen megkülönböztetendők a tágabb értelemben vett és általánosan hasznos tárgyaktól,
emezek viszont azoktól, melyek csak egyeseknek valók.
C L x n i . §.
Az akailémiai

taniilmánijok megválasztásánál szem elöli larUmdó elő
röl, tekinlettel a kilüzötl cél elérésére.

Hogy a királyi akadémiák szervezése alkalmából az eddig
megállapított elvtől eltérés ne essék, sem pedig az iljúság kitűzött
céljától el ne terítessék, emlékezzünk vissza a bevezetésben fölhozott
különféle életpályákra, melyekre a tanulók az akadémiai tanfolyam
elvégzése és a tanulmányaik abbanhagyása után, vagy azonnal,
vagy idő multával törekedhetnek, hogy a tanulmányok anyaga
ezeknek szükségletei szerint megválasztható és megszabható legyen.
Ezen különféle célok elérésére pedig elsőrendű érdek, hogy az
iljak nemcsak az országot és a szomszéd tartományokat s belső
l)olitikai szervezetüket kitűnően megismerjék, amit a pontos föld
rajzi tanítás szokott előmozdítani, hanem, hogy az egész történel
met tudják, az életbeléptetett és fennálló honi állami törvényekel
jól megértsék. Ismerjék a vallásügynek, hadügynek, a polgári, állami és
falusi gazdálkodásnak, az iparnak és kereskedelemnek állapotát. Ezen
kívül a külföldi és különösen a szomszéd országokkal és tartományok
kal való jogi viszonyokat, amint ezek az állami szerződésekben, meg
állapodásokban, kötésekben s a békét fenntartó eszközökben gyö-
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keredznek, mivel ezen forrásokból meritemlö mindaz, ami a többi
larlományokkal és országokkal való helyes viszonyt szolgálhatja és
az ország saját javát bármi módon elömozdithatja és megvilágíthatja.
Ép úgy, világos, hogy itt a gimnáziumokban előadott és álta
lánosan hasznosaknak elismeri tárgyaknak behatóbb tárgyalására
kell törekedni. Minthogy pedig — miként fentebb mondottuk — a
királyi akadémiák nemcsak polgárokat nevelnek, hanem a tudós
műveltség alapjait is lerakják, szükséges, hogy ezeken kivül más
nemű tudományokat és tanulmányokat is vezessenek be és adja
nak elő.
Evégből az egész akadémiai tanfolyam két részre osztandó.
Az első a fdozofiának és a vele kapcsolatos tudományoknak, a
másik a hazai jogtudománynak és a közigazgatásnak legyen szánva.
Mindkét tudományág gyakorlatokkal kötendő össze, melyek azon
nal az akadémiába lépéskor kezdődnek és egészen a jogi tanfolyam
végéig tartanak.

11. Fejezet.
A kiszeniell tana«>ai|iól szóló előadások és ezrk alkalmas beos/Jjisu az
ukadtíin Iákon.

CLXIV. §.
Az akadémiai

előadásokról

általában.

Miután a tanulók az akadémiára minden szükséges vagy hasznos
tudnivalót magukkal hozlak a gimnáziumból, az akadémiákon pedig
magasabb fokra jutni s szorgalmuknak gazdagabb gyümölcsét kíván
ják élvezni, nagyobb teret kell nekik a tanulásra nyitni s az összes
előadásokat mind a tanárok, mind a tanulók érdekében két osz
tályba kell sorozni — t. i. a rendes előadásokra, melyeknek hall
gatása mindenkire kötelező és a rendkívüliekre, melyeknek hallga
tása kinek-kinek tetszésére van bizva.
Ezen megkülönböztetés szerint a rendes előadásoknak meg
vannak a maguk kijelölt tanárai, megállapított idejük és meghatá
rozott óráik és az összes akadémikusok kivétel nélkül tartoznak
szorgalmasan eljárni reájuk és őket hallgatni. De egészen máskép
áll a dolog a rendkívüli előadásokkal, amelj^ek vagy a tanulók
tudásvágyától, vagy az oktatásra kiváló készséggel rendelkező tudós
férfiaktól fognak függni, akik új erdemeket akarnak maguknak
szerezni.
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CLXV. §.
Az akíulénüai előadások elrendezésénél és beosztásánál szem elöli larlandó körülméntfek.
Hogy pedig a rendes előadások elrendezésére és beosztására
nézve a királyi akadémiákon a kilü/.öll terv érvényesiiljÖn, sziikséges az egész dolgot néhány meghatározóit jiontban összefoglalni. T. i.
1. Az akddémiák érdekéhen (jondoskodni kell:
a) hogy azok a tantárgyak, melyek vagj' szükségesek, vagy
igen ellerjetit használatnak, ép úgy mint a gimnáziumokban, azonkcpen itt is a rendes előadások nevezete alá foglaltassanak és a
legbehalóbban tárgyaltassanak ;
h) hogy azon iíjak kiképzésére, akik valamely külön célt tűz
tek ki maguknak, vagj' bővebb miivellség megszerzésére tökélték
<íl magukat az egyetemen, céljuknak megfelelő rendkívüli tárgyak
adassanak elő.
2. A hallyatók érdekében :
a) hogy a tanulmányok elrendezésében mindenkor a leg
nagyobb tekintettel kell lenni az újonnan érkező iíjakra s figyelni
kell, mit birnak meg vállaik s mit nem bírnak m e g ;
b) hogy naponkint annyi előadás lartassék, amennyi akadály
nélkül és a tudományokban való haladás megzavarása nélkül meg
kívánható.
;i. A tanárokai
illetőleg:
<t) hogy gyakrabban, mindenesetre legalább kétszer napjában
tartsanak előadást s tudományszakuk anyagát a kitűzött idő alatt
elvégezzék;
b) hogy a rokon tárgyakat egymással összekapcsolják és egy
másból levezessék.
4, Az időre és a tananyagra oaló tekintettel :
a) hogy az előadások délelőtt és délután egyformán megoszol
janak és az ifjaknak az előkészületre és a tanullak ismétlésére ele
gendő idő engedtessék;
b) hog>' a tudományok anyaga a kellő rendben tárgyaltassék
s végül, az iljúság még nem érett kora tekintetbe vétessék.

Xí lT77-iki Itittio-KdiiCiiUoilis.
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III. Fejezet
Az akiuléiiiiai laiifolyaini'ól általában.

CLXVI. §.
Az akadémiai

ianfohjamra

forüitatuló

idő.

Az ifjúság kiképzése a magyar királyi akadémiákon a bölcse
leli tudományokkal veszi kezdetéi. A bölcseletre következő évek
pedig azon tudományok tanítására fordítandók, melyek nemcsak a
bazai jogban és a politikában járatossá teszik az embert, baneni
díszére is válnak. Mindkét rész állandó gyakorlattal kötendő cs
kapcsolandó össze. Ebből önként következik, iiogy az akadéjniai
tanfolyam bölcseleti és jogi (ide nem számítva a theologiaiakat)
előadásokból áll. Ezen tudományágak mindegyikének természetesen
megvan a maga saját külön tananyaga, melynek bebaló tárgyalása
huzamos időt vesz igénybe. Emellett nincs is semmitele ok az
akadémiai tanfolyamon a sietésre. Az ügy érdekében való tehál,
hogy az egész akadémiai tanulmányi idő, mely ama két tudomány
szak részére meg van állapítva, általában négyévi ciklusra terjedjen,
még pedig olyformán, hogy:
1. a négy éven belül mind a kellő lárgyallassék, még pedig
oly sorrendben, hogy
2. az első két év a bölcseleti tanulnjányokra,
3. a későbbiek a jogtudományra fordítandók.
CLXVU. §.
Az akadémiai

hilszónoklaiokról.

A gimnáziumi hitoktatóknak már fent kötelességükké tétetett,
hogy az ünnepnapokra és vasárnapokra szóló evangéliumokat és
leveleket nyilvánosan felolvassák és a két gimnáziumi tanfolyam
alatt az összes legfőbb keresztény kötelességeket a hallgatóknak
kifejtsék. Ugyanez lesz a hitoktatók kötelessége a királyi akadémiá
kon is. Az erkölcstant ugyanis egész terjedelmében fel fogják ölelni
és ebből fogják meríteni a hallgalóklioz alkalmazott tételeiket.
Ezeket úgy fogják beosztani, hogy mind a két esztendőre legyen
készletük belőlük, amelyet az akadémiai tanács ülésén be kell
mutatniok. Ezen jegyzék szerint fogják azután megszerkeszteni és
Összegyűjtve maguknál tartani beszédeikel azon célból, hogyha úgy
fordul, bemutathassák, vagy ha kiválóan sikerülnek, ki is nyomat-
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mcgillelö jutalom legj^en

CLXVIII. §.
A mjelvek

(fyakorlásáról.

Nyilvánvaló, hogy ügyes és lolyékony beszélő képességet
állandó gyakorlat nclkü! sem szerezni, sem megtartani nem lehet.
A gimnáziumban megkezdett tanulmányok folytatásáról és
teljesebb kifejtéséről ezután lesz helyén szólani, ott, ahol a dolog
lárgyalása sorra k e r ü l : itt a latin, a német és a többi nyelveket
kell röviden megbeszélnünk. E nyelveket semmiesetre sem szabad az
akadémiákon elhanyagolni, hanem az egész akadémiai tanfolyam
ideje alatt folytatólag gyakorlandók.
Mindazonáltal nem lesz szükséges külön, rendes tanárokat alkalniazni a nyelvek tanítására. Azonban nagyon ajánlandó, hogy minden
akadémián egyesület alakuljon az akadémiai tanárok vezetése alatt,
akiknek e nyelvek használatában nem közönséges gyakorlatuk van
C's a vidék igényeihez képesl, ahol működnek, majd a latin és német
nyelvet, majd a magyart és tótot, majd a három elsőt s az utolsó
helyett a horvát nyelvel művelni törekedjenek. E végből hetenkint
a közös órarenden kivül megállapított órákban gyűlést hívjanak
össze s a hallgatók itt gyakorolják magukat a nyelvben, melynek
művelésére az egyesület vállalkozott s igyekezzenek benne a töké
letesség bizonyos fokát elérni.
Azon nyelvekből, melyeket már ékes nyelvezetük is ajánl'
Nzükséges lesz minden műfajban elismert írókat mintául bemutatni,
akikben mindenki hajlandósága szerint megtalálja a maga tehetsé
gének megfelelő táplálékot. Ugyancsak különös gonddal kell minden
jeles és szép mondásukat vizsgálat tárgyává tenni, elemezni, meg
világítani és ajánlani. Míg az olyan, akár írott, akár nyomtatott
könyvekből, melyeknek nyelve még nincs teljesen kiművelve, hasznos
<lolog lesz a kifogástalan helyeket kiszedni, az ülésben elolvasni
s vizsgaszemmel megítélni, a helyes és jóhangzású kifejezéseket
feljegyezni, a hibákat és tökéletlenségeket akár a stílusban, akár
a tartalomban, akár a gondolatok kifejtésében megállapítani és
nemcsak az értelmet meghatározni és helyes formában vissza
adni, hanem maguknak a szavaknak elhelj^ezését és összhangját is
helyesbíteni és kiigazítani.
De nem lesz elegendő ezeket csupán felolvasni és róluk ítéle
tet m o n d a n i : h a n e m buzdítani és serkenteni kell ezen egyesületek
elnökeit, hogy valamely tehetségüknek megfelelő tárgyat, amelyben
11*
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kedvük is telik, mef* bizonyos hasznot is hoz, nz egyesülettől ki
tűzött nyelven megbeszéljenek s rövid értekezéseket szerkesszenek,
melyeknek anyaga a hazai történelemből, természetrajzból, topograíiából stb. van véve; majd újsághíreket s más elVéléket készítse
nek s adják elő nyilvánosan az ülésben. Az ekkép kidolgozott gon
dolatok erre a gyűlésre nyilvánosan kifejlendök, megvizsgálandók,
kijavitandók, javított alakban papirosra vetendök és a kör elnöké
től láttamozandük. Az elnök a róluk készített jegyzékei az akadémia
igazgatójának, ez meg a királyi tanulmányi főigazgatónak lógja be
mutatni az iskolalátogatás alkalmával. Tőle fog luggni, hogy ezen
dolgozatokat további bírálatnak vesse alá s odahasson, hogy a
közönség előtt napvilágra jussanak, ha a bírálat kedvezően fo
gadta őket.
CLXIX. §.
A rajz

(ji/ahorl(lsáról.

Fölösleges volna itt felsorolni azt a hasznot, mely a rajzművészetből, mindenféle lervrajzolásból a közéletre különféle körül
mények között hárandani szokott és hosszasan bizonyítani, mily
szükséges, mily hasznos arról gondoskodni, hogy az ország elsőrendű
népiskoláiban, amelyek oly városokban állanak fönn, ahol akadémia
is van elhelyezve, a tervrajzban* kiválóan járatos tanító neveztessék
ki. Ez az állami díjazáson kívül magándíjazásban is részesülhet a
tanulóktól. Hizonj'ára mindenki belátja, hogy jelentékeny kárára
volna az államnak és az általános óhajtásnak, ha a tehetséges és
erre rátermett iljak megfosztatnának azoktól a segédeszközöktől,
melyekkel ezen hasznos és szép művészetben magukat gyakorolni
és tökéletesíteni tudják.

IV. Fejezet.
A vltatko/Asokról, niclyttkvl u/. :ika<lúiiiiai luiifolyani Utriaiiia aluli iniml
a hölrsészcl-, iiitiid a i(M|lialli|atókiiak i'(iiHk'.ziiirik kHI.
CLXX. §.
.4 nijilvános vHaikozásokrál

általában,

A nyilvános vitatkozások is az akadémiai gyakorlatokhoz tar
toznak. Mivel azonban ezekről egyel-mást bővebben kell kifejteni,
célszerűnek mutatkozott ezeknek tárgyalását külön fejezetbe foglalni.
Ha e vitatkozások a kitűzött célnak megfelelően rendeztetnek,
kétségtelen, hogy a tudományok gyarapításához kiváló segédeszközt
1 Ichiiographia.
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nyújlhatnak. Ha ugyanis oda céloznak, hogy az i(jak szorgahuuknak
nemcsak azon ludományokban adják különös tanújelét, melyeknek
tárgyalása meghatározóit időhöz van kötve s amelyek tulajdonképen
a nyilvános vizsgálatokra vannak szánva, hanem azokban is, amelye
kel rendkiviili ós a közös órarenden kivül mcgállapitotl órákban
kiváló igyekezettel tanultak: akkor a tanároknak is örömük telhe
tik ezek sikerén és jó helyen alkalmazott tevékenységükön, melynek
folytatására szívesen vállalkoznak s az iskolalársakat is élénkebben
fogja sarkahii a versenyre az ösztönzés és buzdítás.
CLXXI. §.
Áz akmlénnai

oitalk'ozásol: lávijijtti.

Minthogy ezen akadémiai vitatkozások a tanulmányok fő
céljával Icgkevésbbé sem ellenkeznek, az iljúságnak nem niegvelendö hasznot hajlanak és a tudományban való gyarapodásához
igen jelentékenyen hozzájárulnak, kellően meg kell őket különböztetni
mind a szokásos vizsgálatoktól, mind más versenyektől, melyek
lentamenek vagy defensiók neve alatt ismerelesek.
Az akadémiai vizsgálatok ugyanis arra irányulnak, hogy
minden félév végén látni lehessen, hogy ezen időn belül micsoda
helyes m u n k á t végeztek mind a tanárok, mind a tanulók ; mennyire
haladlak a tudományok kitűzött fö részeiben, hogy egyrészt a taná
roknak az iljúság művelésében kilejtett gondosságára, másrészt a
tanulóknak készségére és szorgalmára bőséges bizonyíték álljon
rendelkezésre. I-^zérl senkinek sem szabad magát ezen vizsgálatok
alól kivonnia.
A lentamenekre azonban, miként ismeretes, nem mindnyájan
szoktak vállalkozni, hanem csak egyesek vagj' szüleik kívánságára,
vagy a tanárok választása szerint. Tárgyuk vagy valamely egész t u d o 
mányág vagy legalább annak egyik nevezelcs része, vagy több tudo
mányszak is egyszerre. Az utolsó eset főleg azokra vonatkozik, akik
királyi tanulmányi ösztöndijakra akarnak igényt szerezni.*
Delénsiókat, vagyis kiválasztott tételeket védelmező előadásokat
valamely tudományág egyik vagy összes részeiből azok szoktak
készíteni, akik valamely karon tudományos fokozat elnyerésére
törekednek, vagy akik szüleik, gyámjaik, gondnokaik kívánságára
előmenetelüknek ilyen nyilvános bizonyítékát szándékoznak adni.
A dcnfensiókra vonatkozólag a tudományos fokozat elnyerése lekin1 V. ü. a mi versenyvizsgálatainkat az egj'etemen.
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tétében a királyi egyelem minden jogot magának tart fönn. De ha
más okból vállalkozik rájuk valaki, az akadémiákon is lesz helyük,
de bizonyos korlátozással.
Ebből már világosan kitűnik, mi a céljuk ezen különlele elő
adásoknak és minő dolgok kerüljenek bennük tárgyalásra.
Ellenben az akadémiai vitatkozások arra irányulnak, hogy az
ifjak rendkívüli szorgalmának magánúton összegyűjtött gyümölcsét
és a közös szorgahui időn kivül erre a célra fordított törekvéseit pró
bára tegyék. Ez az előleges — mondhatnók — szárnypróbálgatás kelle
mes úton bevezeti és hozzászoktatja őket, hogy fürge elmével olyan
ügyességre és tudásra tegj'enek szert, amely mind a hazának, mind
nekik maguknak hasznukra válik. Es egyedül erre szorítkozik ezen
vitatkozások egész berendezése.
Amily mértékben különböznek ezen vitatkozások végső cél
jukra nézve a többi próbatétektől, szükségképen még sokkal inkább
elütnek a bennük feldolgozandó tárgyakra nézve. A legritkább eset
ben tűzhető ki ugyanis valamely egész tudományág megvitatásra,
hanem csak annak egy bizonyos része: de mindig azon tudomány
szakoknak kell szcrepelniök. melyek a közügyre nézve a többieknél
hasznosabbak és kiváló hasznot hajtanak.
A források, melyekből az anyag meríthető, körülbelül ezek :
1. Az osztrák monarchiának, valamint különösen a magyar
királyságnak egyetemes világi és egyházi története : a hadügy,
kereskedelem, a szabad tudományok, a többi tudományágak, a
mezőgazdaság és az egész földmívelés és állaltenyésztés törléucle.
Épúgy a biográfia, vagyis hires férfiak élettörténete, különösen
azoké, akik Magyarországon ezen tudományok valamelyikében ki
tűntek, akár belföldiek, akár idegenek voltak.
2. Magyarország polgári és egyházi törvényei.
3. A magyar királyság közigazgatása, kereskedelmi és pénz
ügyi ismerete.
4. A magyar királyság természetrajza.
5. Az országban meghonosodott mezei gazdálkodás, amelyhez a
természetrajznak és mennyiségtannak némely kérdései is csatolhatok
s végül több más efiélék, amiknek felsorolását a rövidség kedveért
mellőznünk kell.
Az itt megszabott korlátozás azonban senkinek se okozzon
aggodalmat, hogy az anyag, mely ezen vitatkozásokban ki van tűzve,
valamikor teljesen kimerülhet. Mert aki szemlét akar tartani a
tudományok és művészetek tágas területén s ezek hasznát és alkal
mazását az ország és a hozzátartozó tartományok érdekeivel vonatko-
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zásba hozza, annak legott a dolgoknak mérhetetlen mezeje l'og
szeme elé tárulni, amelyek kiváló és fáradságos munkát és számos
munkást igényelnek, hogy sok század hiányait és vágyait kielégí
teni segítsenek.
CLXXIL §.
Az ahadémiai

uildlK'ozások (m\}<uján(tk metfvűlaaztása és tár<fi}(ilása.

Magának az anyagnak megválasztása nem tog l'üggni sem a
tanulók, sem a tanárok tetszésétől. Ebből ugyanis jelentékeny
tévedések és bajok következnének és nem is volna elérhető soha
sem a kitűzött cél, mely azon tudományok müvelésén alapul,
amelyeknek ismerete a közügy kára nélkül az államban nem egy
könnyen hiányozhatik. Kz a megválasztás tehát tekintettel a tár
gyaknak eg>'mással való pontos összefüggésére és egybevetésere,
részint niásoklioz való viszonyára, miként alább szóbakerül, okvet
lenül határozott terv szerint irányitandó, szabályozandó és kiegé
szítendő. Meghatározott tételeket kell kijelölni, hogy e közös törek
vések mindenkor a főcélra irányíttassanak.
Az ilyen tárgyaknak megválasztása azonban nem épen könnyű
természetű feladat, ha helyesen történik a végrehajtása. Másrészt
igen sok körülmény ajánlja, hogy ez a magyar királyi egyetem
tanácsára bizassék. línuek feladata lesz, hogy a felsorolt öt forrás
ból , amelyek száma még növelhető, kiválasszák a kérdésekel.
szabatosan és világosan megfogalmazzák s a kitűzött célt meg
jelöljék. Majd be fogja jelenteni a tanulmányi főigazgatóknak, akik
ismét az akadémiák elnökeivel közlik azokat kihirdetés végett,
(iondoskodni fog továbbá az egyetemi tanács, hogy e télelek a
tanügyi folyóiratokban közzététessenek és az egész országban szerte
közhírré telessenek, (ahol a szokás ilyen gj'akorlatokat megszakítás
nélkül állandósított).
A tételeket átvételük után azok az akadémia tanárok, akiknek
tárgyaira vonatkoznak, egy kijelölt rendkívüli órában hallgatóiknak
világosan magyarázzák meg, pontosan tagolják szét és apróra fejt
sék ki, m i n ő elrendezést, minő felosztást igényel a feladat; vilá
gosan jelöljék meg a megfelelő könyveket, amelyek segítségükre
lehetnek. Figyelmeztessék a növendékeket, hogy ezen gyakorlatokban
nem annyira a gyors, mint a pontos, kinierílö és tökéletes m u n 
kára ügyeljenek s ne azt nézzék, hogy terjedelmes legyen m u n k á 
latuk, hanem hogyan kell megcsinálni. Végül vigyázzanak, hogy
csinos írással írják le a felsorolt feladatokat, amely kellemesen
hal az olvasók szemére.
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A többi akadémiai tanárnak, akiknek előadásai nincsenek
vonatkozásban a kilüzött tételekkel, valamint bármely más, akár
az országban, akár külföldön tartózkodó lanférliúnak és tudósnak
szabadságában fog állani, bogy a nyilvánosan közzétett kérdések
egyikének vagy másikának megfejtésére és kidolgozására vállalkoz
hassanak és azt neviJk aláírásával vagy legalább olyan jeggyel
ellátva, melyből szükség eseten a szerző nehézség nélkül felismer
hető legyen, a szomszéd akadémia elnökének vagy az egyetem taná
csának megküldhessék.
E tételek továbbá a tanév vége felé idején kihirdctendők,
hogy az iljuság az őszi szünidő alatt megkaphassa, megfontolhassa,
és elmélkedő vizsgálat tárgyává tehesse azokat. Már ez magában is
rendkívüli hatással lesz épen a szünidő hasznos felhasználására.
A kidolgozott feladatok legalább három hónappal az év vége előtt
az erre kijelölt tanárhoz átulalandók, aki ezeket az átutalás rendjé
ben elolvassa és megbírálja. Ezután annak a szerzőnek, aki a tételt
kiválóbban tárgyalta, a védő. a három hozzá legközelebb álló
nak pedig az ellenzék szerepéi jelöli ki. Erről az elnöknek jelen
tést tesz s egyúttal valamennyi dolgozatot benuilalja neki, azokat
is. amelyeket gyanúsaknak vagy csempészeiteknek lart. Az elnök
pedig arra fog ügyelni, hogy a részrehajlásnak semmi szerepe
se legyen, hogy minden pályázónak jogos érdeme elismertessék, és
senki se küzdhesse ki magának idegen vagy kölcsönvett munkával
a dicsőséget, bárki legyen is, szóval hogy semmi helye se legyen a
visszaélésnek s bevonván a tanácskozásba az akadémiai tanácsot is
az elfogadott dolgozatokat egyenkint megbírálja. Az e célra kijelölt
tanárnak hozzá átküldött véleményét vagy elfogadja, vagy ha
valami visszaélést neszel, figyelmeztetni fogja, hogyan leplezendő le,
vagy lia szükséges lesz, mikép büntetendő a szerző. Végül kitűzi a
napol a vitatkozás megtartására.

CLxxin. s.
Az (íKadénüai viialhozások

módja.

E vitatkozásokon, melyeket tulajdonképen a védő és lámadó
felek rendeznek, az a tanár fog elnölvölni. akinek előadásai körébe
tartozik az elfogadott értekezésnek tárgya. lilzekhez a tanár néhány
rokon tételt is csatol s gondoskodni fog, hogy ezeket jó sok pél
dányban leírják és a jelenlevők között kiosszák. Mindenkinek
szabadságában fog állani, hogy akár a kitűzött értekezést, akár a
hozzácsatolt lételeket vitathassa, amely alkalommal az illendőség és
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méiséklel gondosan megóvandó s a heveskedés és lármás civako
dás kerülendő.
Ha az iskolában megszokoU vitalkozási módhoz ama jólismerl
sokralesi vitalkozási módszer járulna s az itjak erre idejekorán
ránevellelnének és szorgalmasan gyakoroltatnának, idővel ebből
bizonyára nem jelentéktelen haszon háramolnék. De mivel ez inkább
csak óhajtandó, semmint remélhető, mindegy bármi utón derül ki
és közöltetik másokkal az igazság.
Az értekezésnek, azaz a kitűzött lételeknek meglejtcsét általá
ban latin nyelven kell ugyan megfogalmazni, de n i r c s semmi
akadálya a n n a k sem, hogy német, vagy bármely más hazai nyelven
is megírhatók legyenek. Kz azután vitatkozás közben is használható
ógy, hogy mind az ellenvélemény képviselői a maguk kétségeit,
mind a védöfél a mnga rejtegetéseit ugyané nyelven adhatja elő,
mert ilt az iljúságot nemcsak az iskola számára neveljük, hanem a
király és a haza szolgálatára, főképen pedig az élő emberi társa
dalom számára, amelyben gyakrabban fordul elő az anyanyelv, mint
a latin nyelv.
CLXXIV, §.
Az eredménnifel

mujzödö i>i lat hozások ine<ijttlalmazása^

Ezen akadémiai vitatkozások nem fognak azonnal kinyomatni,
hanem mind a védŐk, mind ellenfeleik munkái a legfelsőbb tan
ügyi tanács további elbirálásáig az összes tudományok királyi
egyeteméhez átküldendők.
Knnek feladata lesz, hogy az összesekből a legjobbat ki
válassza, ajánlólag a felebbvalókhoz továbbítsa s mind a tanár,
mind a tanulók számára a megérdemelt jutalomról gondoskodjék.
A pályanyertes értekezést pedig, ha kiválóan sikerült, kinyomatásra
is ajánlja. Végül mindezeket az ifjúság nagyobb ősztönzésére a
hivatalos tanügyi folyóiratokba felvéteti.
Továbbá, a jutalmak, ami a hallgatókat illeti, nem állhatnak
másból, mint kitűnő és hasznos könyvekből, amelyeket a legfelsőbb
tanügyi tanács belátása szerint a királyi egj'etemi nyomda fog ki
szolgáltatni. Kllenben a tanárok és más tudós férfiak, akiknek a
kitűzött tételről benyújtott dolgozatai közös elismerésben részesül
tek, kaphatnak a királyi egyetem tanácsától jutalmat a jutalmazási
pénztár előirányzatából, amely megfelel a lételek jelentőségének és
a belőlük h á r a m l ó haszonnak.
Gondoskodás lesz arról is, hogy ezenfajta értekezések vagy

170

A TAxri-MANYOK rKrtvHzirii-: lís lANrÁiuiYAi

más tudományos értekezések is évenkint összegyűjtessenek és egy
kötetbe foglalva az egyetemi könyvnyomdában elárúsíttassanak.
CLXXV. §.
Azon elöniföhriH^ melyek az éjféle vii<tlUozásoJd)ől mind maqára az
ifjnsát/ra, mind a Indománijok haladásdra
luíramlanak.
A nyilvános védöbeszédeknek (defensio) és próbálkozásoknak
(tenlamen), haszna, melyek eddig (íívtak az akadémiákon, lőkép
azon fordul meg, hogy a reájuk vállalkozó akadémikusok különös
ösztönzést nyerjenek ama tudományok alapos és pontos megtanu
lására, amelyeknek vagy védelmére vállalkoznak bizonyos ellenféllel
szemben, vagy amelyeknek fö fejezeteire ünnepélyes előadásban
nyilvánosan felelniök kell. Nincs is a kétféle gyakorlatok faja közölt
más különbség, minthogy a védöbeszédek (defensiók) többnyire
nagyobb készülettel járnak, a tárgyak nagyobb terjedelmét ölelik fel
s a tudásnak magának nagyobb változatosságát és nagyobb elme
beli erőfeszítést kívánnak. De egyikök sem járul hozzá a tudományok
határainak kiterjesztéséhez, mivel többnyire évről-évre ugyanaz kerül
ismétlésre bennük. Az innen származó összes haszon csaka jelen
levőket érinti és főkép arra vezethető vissza, hogy kitűnjek, vájjon
azok az iíjak, akik magukat e versenyeknek alávetették, a kitűzött
tárgyat alaposan elsajátították-e, vagy csak felületesen foglalkoztak
vele s külső kérgénél megakadlak.
Ellenben az akadémiai vilalkozásoknak haszna a következő
fő pontokra vezethető vissza.
1. Ami az ifjakat illeti, a különféle szokásos vizsgálatok a
rendes és rendkívüli előadások serénj' hallgatására, figyelemre, a
hallott dolgok ismétlésére, szóval hivatalos szorgalomra serkintík
őket. Úgy viszont semmivel sem ösztönözhetők hathatósabban a ma
gánszorgalomra s egyúttal nem szoktathatok jobban szabad idejüknek
helyes felhasználására, mint ilyen vitatételek kitűzésével, amelyek
rendes tanulmányaikkal összefüggenek és ily módon alapos gondol
kozásra és a tárgyalandó télelek behalóbb vizsgálatára késztelik őket.
2. De a tudományoknak is lesz részük valamelyes gyarai>odásban ebből az üdvös intézményből. Mert az évről-évre kiválasztott
ilyenféle tételek megtárgyalása és mindkél irányban való megvita
tása által szükségképen számos dolog kikerül a homályból, sok új
világításban jelenik meg. sok lökélelesebb alakban és jobb elren
dezésben jut kifejezésre.
3. Magának a közoklalásnak is az a haszna lesz belőle, hogy
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a szaktanítóknak és tanároknak úgy általában, mint bármely
szakon külön-külön erős és évenkint megújuló ösztönzésül fog szol
gálni a versenyre.
4. Végül az ilyen fajta elismert és a sajtó útján ellerjesztelt
dolgozatoknak olvasása magának az országnak is részt Ibg juttatni
polgárai magánszorgalmának gyümölcseiből.

V. Fejezet.
A / akadúniiui

laiifolynniről tekhitellol a bőK-scIeli e l ő a d á s o k r a , illelőleij a
tiölcscleli laiií<»l>'aiiiról különrtsoii.

CLXXVL §.
A bölcseleii elöttdások anymjáról n királyi

(tkadémiákotu

A felállított akadémiáknak célja abban vejlik, hogy az iljúság,
mely a gimnáziumban az eddig kifejtetett szabályok utasítása
szerint neveltetett, nem csupán már megszerzett tudását itt mind
inkább alaposabbá tegye és egyéb, az államnak és neki magának
hasznos tudományokban kellő módon kiképeztessék, hanem abban
is, hogy tanulmányainak az összes tudományok egyetemén való
folytatására és befejezésére előkészíttessék.
E célból a bölcseleti tanfolyam anyagának meghatározásánál
szemelött tartandó a fentebb megejtett felosztás, mely szerint a
rendes előadások sorozatába elsősorban azok helyezendők :
1. amelyekben a növendékeknek már részük volt a gimnázium
ban s most bővebben kell magukat ez irányban kiképezniök.
2. Ezután következnek a tulajdonképení akadémiai előadások,
amelyek tudósok képezéséhez alkalmazkodnak, természetüknél fogva
rokonok az előbbiekkel vagy legalább összekapcsolandók velük.
Viszont a rendkívüli előadások osztályába j u t n a k :
3. azok a tárgyak, amelyek részint azoknak szükségesek vagy
nagy mértékben hasznosak, akik az akadémiai tanfolyammal tanul
mányaikat befejezik, részint azoknak, akik ezeket a t u d o m á n y 
egyetemen folytatni szándékoznak.

cLxxvn. §.
Á rendes bölcseleti eh'Ktdásolx anijíuja a királyi akadénnákony
tekinlettcl azokra a tudományokra, omelyekkel a taniüók a
yiwnázinmlxtn
már foyl(dkozt(d<:.
Azon tárgyaknak kötelező ismétlése az akadémiákon, amelye
kel az iijak a gimnáziumban, sőt már a népiskolában tanultak, senki-

J72

A tANn-MÁNYOK TKHVICZKTI-; KS TA.VrÁKCVAI

nek sem lünhelik lel idegenszerűnek vagy feleslegesnek, meri mindenki
belátja, hogy tökéletes ismerelük sok ido és sűrű gyakorlal árán
szerezhető meg. Az iljak tehetsége eveikkel egy ült fokozatosan
növekszik, azonkívül az ifjaknak fentebb számonvell kidönféle társadaluíi helyzete, főleg pedig az iskolamestereknek és niás az iskola
élére állilandó tanítóknak nevelése mindenesetre megköveteli, hogy
megkez<l('tt tanulmányaikban megerősíttessenek és napról-napra
mindjol)han tökéletesíttessenek.
Enemü tanulmányokhoz tartoznak :
1. a Ijxjika, IV/AVA a helyes és rendszeres gondolkodás tudo
mánya. Ha a tanítók s épígy a tanulók is kellően teljesítették köte
lességüket a gimnáziumban, lehetetlen, hogy az akadémiai növen<Iékek a logikában idegenek legyenek, mivel tárgyalására elegendő
idő volt szánva. líp ezért annyival könnyebb lesz itt a tanárnak
őket a tökéletesség bizonyos fokára emelni, azaz arra képesíteni,
hogy a logika szabályait bármely tantárgy tanulásánál ügyesen
alkalmazni tudják. Az elméleti részí)en ugyan az emberi elme
műveletei bővebben fognak kifejtetni, de a tanításnak mindazon
által mindenkor maguknak a tárgyaknak hasznára és céljára kell
tekintettel lennie s legkevésbbé értéktelen és mesterkélt iskolai
elméskedésekre. Kllenben a gyakorlati részben úgy kell eljárni,
hogy ne ragaszkodjunk pusztán a szabályok magj^arázatához, hanem
alkalmazásukat az írókból választolt példák felsorolásával legyük a
növendékeknek leifoghatóvá. Khhez járuljanak utánzások és maguk
nak a tanulóknak ezen tudomány szabályai szerint kidolgozott
értekezései, melyekel a tanár mindig pontosan el fog olvasni és
ki fog javítani, hogy az ifjak elméje ily módon gyakoroltassék és
hogy a gondolkodásban fürgeségre legyenek szert. A logika magya
rázatát követni fogja bizonyos művészeti szabályokhoz alkalmaz
kodó előadásmód rövid tanítása.
2. Ternu'szellan. A természettanból a ginniáziuniokban éppen
csak a legszükségesebbeket vették elő. A kísérleti természettant is
csak rendkívüli órákon tárgyalták még pedig futólagosan és csupán
a legszorgalmasabb tanulókkal. Kllenben az akadémiákon bővebben
fogják előadni és nemcsak a szokásos kísérletek segítségül hívásá
val, hanem ha lehetséges, a természetvizsgálat más módjával is.
Nem a gyógyszerészeli vegytanból veit módszerekkel, hanem abból,
amelynek a földmívelésben, a különféle mesterségekben és a
bányászatban van gyakorlati haszna s amelyeknek segítségével
természetesen a keresett igazságok könnyebben felfoghatók s a felállitotl törvények vizsgálat tárgyává tehetők, hogy ezáltal a közre
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hárninló hasznuk biztositható legyen. De a kosniologiának eddig a
melafizikában tárgyalt elemei ezentúl a lermészeltan körébe íognak áttétetni.
3. Természetrajz. A természetrajzban az akadémiai növendé
keknek lübbé nem a vendégek, hanem a kellően beavatottak sze
repe jut, A természetrajzi felszerelés, különösen az, mely az ásvány
tan tanításának szolgálatában áll, a ginináziumokban és az elemi
iskolákban a tanítók előrelátására és gondoskodására volt bízva,
bár e célra a tanulmányi alap is juttatott némi rendkívüli segítsé
get: de a királyi akadémiákon királyi elhatározás és gondoskodás
tárgyát lógja képezni. Azonban valamint az akadémikusok már
nemcsak a tárgyak puszta nevét értik, hanem lényeges különbsé
geiket is megtanulták: azonképen a tanárok tehetségükhöz képest
rajla lesznek, hogy a tárgyak gazdasági használ és műszaki jelen
tésüket tanítványaikba oltsák, nevezetesen, mikép kell a lermészel
ezen kincseivel bánni és az emberi élet javára leldolgozni, mert
ennek a tuílománynak e helyült ez a iöcélja.
4. Mennuiséfftan. A tiszla mennyiségtanból és némely alkalma
zott részeiből az iíjaknak a gimnáziumokban csak annyit adlak
elő, amennyi a gyakorlati életre szükségesnek vagy hasznosnak
látszott. Itt azonban a növendékeket nemcsak e tekintetben kell
teljesebben kiképezni, hanem azon részeiben is, melyeket a földmívelés segédeszközeinek és támogatóinak tartunk, mint a löldisme,
vizmülan, polgári építészet s más efféle. Ezek pontos és apróra
Szedett oktatást igényelnek.
5. Hazai lörlénelem. A hazai történelmet nz ifjaknak m á r a
grammalikai iskolában elöatUák és a gimnáziumban átismételték
velük; de csak elbeszélő módon, úgy. ahogy ez még nem érett
koruknak megfelelt. Azonban itt. mivel maguknak a tanároknak,
miként fent mondottuk s a gimnáziumok elöjáróinak képzéséről
is van szó, az ifjúságot hazája oknyomozó lörténelére kell taní
tani. Az elbeszélt eseményekel mérlegelni, a forrásokat, amelyekből
a lörténeli hagyományok nierilteltek, nemcsak felsorolni, hanem
feldolgozni és vizsgálni is kell, miközben a dolgokat pontos magya
rázatokkal világítjuk meg, melj-eket a magyar oklevéltanból, csa
ládfákból, cimertanból, éremtanból, pecséttanból slb. veszünk. Krctt
Ítélet és megelőző fejlegelés nélkül semmit sem szabad előadni.
E célra külön könyv lesz szükséges, melynek alapjául fog szol
gálni a gimnáziumban már tárgyalt történeti tankönyv. Ez azonban
sokkal rendszeresebb lesz s az írók és más lörténeli források sokkal
bővebb készletével és segédeszközeivel fog felszereltetni.
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(>, VaHástörlénely főleg pedig a magyar egyház és tudós féiTiaiuak történele. mely a gimnáziumokban a hasznos tárgj'ak osztá
lyába soroztatott s amelynek az utolsó félév volt szánva. Ott ele
gendő volt belőle egy rövidre fogolt s helyesen elrendezett történelmi
sorozatot a tanulók szeme elé állítani s a forrásokat éppen csak
érinteni, hogy belőlük a maguk erejéből meríteni tudjanak: itt
azonban mindent mélyebben kell megvizsgálni s egyenkint sokkal
részletesebben tárgyalni.
7. A császárok története I. Rudolftól kezdve napjainkig és az
örökös tartományok története. A gimnáziumban nem látszott cél
szerűnek a császárok történetét előbb kezdeni, mint I. Rudolftól.
Itt azonban ki kell terjeszkedni egészen a birodalom kezdetéig, fel
újítván kidönféle viszontagságait, feloszlását, kormányzásának hatá
rozott törvényekhez kötÖlt formáit, de a lehető legnagyobb rövid
séggel. A német-római császárok ép oly röviden tárgyalandók.
Az akadémiákra tartozó eme történelem II. Henrikkel fog kezdődni,
kinek nővérét a dicső István király hirta feleségül — tehát 1002-tőI.
Ilymódon a gimnáziumokban kitűzött kivonat mintegy folytatódni
fog és kibővül.
8. Az örökös tartományok rs a velük szomszédos
országok
nak törtenele a gimnáziumban már megrajzolt alapvázlat szerint
fog előadatni, csakhogj' minden újból nagyobb terjedelemben és
alaj>osal)ban tárgyalandó.
K történelmi előadások befejezése után a tanár rövidre fogott
ismétlést fog tartani az időrendiMáblázal szerint, melyben Magyar
ország történele lesz a vezető fonál s ehhez járulnak a szomszéd
tartományok is. Ezen ismétlések alkalmával elsősorban azok az
emlékezetes eseménj'ek ujitandók fel, melyek Magyarország törté
netével bármi módon összefüggnek, még pedig chronologiai rend
ben, hogy ily módon a terjedelmesebben tárgyalt anyag mélyebben
az emlékezetbe vésődjék.
9. Az njságoloasásnak az akadémiákon az lesz a sajátos fel
adata, hogy a vezető tanár az események elmondása alkalmából
hasznos megjegyzéseket szőjjön közbe a földrajz, történelem és
más rokon tárgy segítségül hívásával. E célra fognak szolgálni
először a Rudai Lapok,- majd más erre kitűzendő újságok.
1 Synchronisztiliiis.
- Eplicmeridcs Budcnses.
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CLXXVIII.
A rendes bölcseleti tárgyak taiiitása a királiji akadémiákon,
tetlel az (ikadéntiai tudományok
sajátosságára.

'
I
'
'
I
i
1

tekin

A sajátos akadémiai ludományok neve/xle alá ilt azok tar
toznak, amelyek egyrészt más tudományágak segítségéi kívánják,
másrészt elvont fogalmaik vagy hatásuk miatt, melyet az emberi
akarat megindítására gyakorolniuk kell. a hallgatókban gyakor
lottabb elmét és érettebb kort követelnek, szóval amelyek szüksé
gesek vagy nagyon hasznosak tudós lerfiak, különösen gimnáziumi
lanárok és igazgatók képzésére.
Kz osztályba soroztainak :
1. A bölcsészet lörténele. A következőkben a bölcsészet törté
nete mint a nemes tudományok művelésére nagyon hasznos tárgy
í"og kötelezővé tétetni, úgy, hogy minden, a növendékek oktatására
szánt könyvben a benne előadott tudomány rövid története is beleloglaltassék azoknak az ősöknek névsorával együtt, akik benne
kiváló érdemeket szereztek. Minthogy ennek nag^^on rövidre fogott
nak kell lennie és csak a legfőbb dolgokat foglalhatja magában : a
bölcselel, mely a tudományok oly sokféle ágát öleli fel, méltán
megérdemli, hogv' történetét különös gonddal tárgyaljuk. Benne
foglaltatik ugyanis egj'uttal az emberi gondolkodás története, a
niűvészetek keletkezése és a tudományok fejlődése s kölcsönös
befolyásuk a különböző népekre; azon kiváló féríiak emléke, akik
az emberi nem számára oly hasznos dolgokat teremtetlek, vagy
azoké, akik tévedéseikkel maguknak és másoknak a legtöbbet ártottak. Amidőn tehát a bölcselet története ilyen és több ezekkel rokon
dolgokat tartalmaz, leheletlen, hogy ne volna rendkívül hasznos az
akadémikusokra nézve, ha azt már kezdetétől fogva egészen n a p 
jainkig szorgosan áttekintik, ha megismerkednek az első helyet
elfoglaló bölcselökkel, akik egy vagy több nemben kitűntek vagy
éppen tévedéseikkel jutottak hírnévhez az utódok elölt, ha az ő
tételeiket, életük történetét, életmódjukat megismerik, végül ha a
különbségei az igaz és a hamis, a jó és a rossz között és a belő
lük szükségképen eredő következmények között mindenütt kézzel
foghatóan belátják.
2. Metafizika, amely magában foglalja az ontológia, lélektan
és természeti theologia elemeit. Kz azért van a rendes tanulmányok
osztályába sorozva, mert általában szükségesnek látszik mind a jog
tudomány m i n d az elméleti theologia alapos megtanulására. Mint-
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hogy azonban magasabbra törő és az érzéki észrevevéstől távolal)b
esik, semhogy már az akadémia küszöbén mindjárt teljesen meg
értsék a növendékek, akik ezen lávolesó és elvont gondolkodás
módban még nem elég gyakorlottak, szükségesnek mutatkozott
ugyanazt elválasztani a logikától és az akadémiai tanlblyam utolsó
félévére fenntartani, amikor az ehnék már alkalmasabbak reá.
;{. Gyahntali bölcselet. Ennek tárgya manapság a legismertebb.
Egyik részéi, mely az ifjak korához és céljaihoz alkalmazkodik, már
a gimnáziumokban fejlegelték. Minthogy pedig a bölcsészeli tan
folyam elvégzése után főképen azok a hallgatók hagyják abban a
a tanulmányokat, akik alsóbb iskolák vezetésére szánják uiagukal,
a dolog érdekében való, hogy tudásuk leljesel)bé létele végett azt a
részt is ismételjék az akadémiákon és tárgyalják a többiekkel együll,
amelyből kitűnik az erény ériéke, elérésének módjai, az erkölcsös
és okos cselekvés szabályai és más ezekkel rokon <Íolgok.
4. Mezö<f(tzdas(í<f. Fölösleges volna erről a tudományról magasztalást írni és sokféle hasznát és széltében elterjedt előnyeit ajánlani.
Bizonyára nem lesz az akadémikusok közöli egy sem, bárhová
veti a sorsa, aki nyilvánvaló kár nélkül ellehetne ugyancsak ennek
ismerele nélkül, vagy akinek kiváló segítséget nem Ígérhetne niajdan tanulmányozása. Valóban semmi sem felel meg annyira ennek
a közóhajtásnak, mint hogy minden vármegyében gazdasági iskola'
nyiltassék és az ifjúság gondosan kiképeztessék ebben az oly nagy
fontosságú tudományban, amely az emberi elet számos helyzetében
és véletlen körülményeiben annyira szükséges.
A gazdálkodás lényege főképen a természet hasznos terményci
nek ügyes gondozásában rejlik. Szól ugyanis a földmivelésről, a
dohány-, komló-, szőlő-, rétmüvelésröl. bányászatról, marhalenyésztésről, nevezetesen pedig az ökör-, ló-, j u h - és méhtenyészlésröl,
valamint ezeknek gondozásáról és fenntartásáról.
Ezen tárgyhoz kapcsolandó kilérésképen a városi gazdaság és
kereskedelem, hogy így egyúllai meglanulják az ifjak, núféle célokra
és milyen alakban használlalnak fel a földnek fáradsággal nyert
terményei és némi tájékozást szerezzenek az idevonatkozó mester
ségekről, iparágakról, kézművességről és gyárakról. S valamint a
természettan tanára ezeket a természetrajz kiegészílö részeiként
fogja előadni, azonkéi)en a mennyiségtan tanára a mezőgazdaság
nál alkalmazott részeket fogja a maga részéről tárgyalni.
I Az eredeti tervezetben fel voltak véve.
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CLXXIX. ij.
Á bölcseli'li ianfolyam

rendkwiili tanlárc/yainak
ak<tdctniákon.

anyaga

a

királyi

A roudkívüli lantárgyak tanulására alkalmat nyújt részben
némely tanulóknak lanulásvágya, részben a tanároknak hajlandó
sága a tanításra vagy a/ a törekvése, bogy a maguk szorgalmával
valamely mellékjövedelemre tegyenek szert. Nyilvánvaló ebből, bogy
a rendkívüli tárgyakban éppen nem az egész iljúság veendő tekintelbe, hanem csak azok, akik különös hajlandóságot éreznek az e
tiyla tanulmányok iránt, vagy kiváló hasznot remélnek ebből, a k á r
az a szándékuk, hogy a bölcselettel befejezik tanulmányaikat, akár
íblytatni fogják a ludományegyetemen. Ezért elegendő lesz ezen
buzgó ifjaknak orrc alkalmat nyújtani és bizonyos másodrendű
tanulmányokat megállapítani, amelyekben kiki célja és szándéká
hoz képest kiképezheti magát.
Továbbá, ezen másodrendű tantárgyak tanárainak, valamint
idejének kijelölése az igazgatók belátása szerint történjék. Közöltük
a főbbek a következők lesznek:
1. Görög nyelt). Fentebb mondottuk, hogy föltétlenül szükséges
a hittudomány jelöltjeinek, úgyszintén azoknak, akik az ifjúság
tanításával akarnak majd foglalkozni. Ezenkívül az orvosi tudomány
hallgatói is alig nélkülözhetik; hasznára van a jogtudósoknak és
más tanult embereknek. Ezért megtanulására alkalmas segédeszkö
zök állapíttattak meg mind a grammatikai iskolákban, mind a
gimnáziumokban. Nem is vonható kétségbe, hogy minden évben
akadni fognak néhányan, akik ismeretébe kellően l)evezettelvén a
gimnáziumból átlépnek az akadémiára s ezért lehetetlen, hogy az
egész kél esztendőn át, amikor a rendes bölcsészeti előadásokon
részlvenni tartoznak, ezen nyelvben minden gyakorlás nélkül marad
janak. Szükséges tehát gondoskodni, hogy az akadémiai tanárok
között, még ott is, ahol nincs Iheologiai kar, mindig akadjon, aki
a görög nyelvet maga is bírja és másokat is képes legyen rendkí
vüli órákban tanítani rá. De noha a rendkívüli előadások ballgatá*
sara általában senki sem kötelezhető, ez a hallgatók bizonyos osz
tályára való tekintettel ezen nyelv tanulásában kivételképen meg
engedendő. És pedig 1. a Iheologia jelöltjeire nézve, akinek e nyelv
ismeretére föltétlenül szükségük v a n ; 2. azokra nézve, akik tanul
mányaik elvégzése után valahol iskola vezetésére kivannak vállal
kozni. Minthogy a jelen iskolai szervezel utasítása szerint a görög
nyelv a grammatikai iskolákban és a gimnáziumokban első elemeiAz 17T7-iki Kulin Kduriiliniiis.
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tői kezdve tanítandó, niag«ának az ügynek érdeke amellett szól, hogy a
tanítóságra pályázóknak nemcsak alkalmat kell adni ennek alapos
megtanulására, hanem (amennyiben tanszékre vannak már ki
jelölve) kötelezendők is erre, hogy ezen üdvös cél annál bizto
sabban és könnyebben elérhelö legyen.
Gyakorlására hetenkint két-két óra fog fordíttatni, még pedig
az első esztendőben a gimnáziumokba bevezetendő chreslomaliát
fogják pontosan átvenni, a másodikban fokozatosan áttérnek a
görög írók történeli, költői és szónoki müveire stb.
2. Köleilen és kötött ékesszólás. Ámbár kétségtelennek lálszik,
hogy az íQuság a jelen iskolai szervezel utasítása szerint nemcsak
a gimnáziumokban, hanem az akadémiákon is a lalinságbnn és a
többi hazai nyelvben oly jártasságra tesz szeri, hogy gyakorlására
az ékesszólás külön tanulmányozása nem mutatkozik szükségesnek,
mégis a dolog érdekében lesz, hogy ha némelyek a hallgatók közül
különösen szándékoznak ebben kiképezni magukat, támogatásukra
buzdítsuk azon tanárok egyikét vagy másikát, aki a fentebbiekben
ismertetett nyelvniívelő társaság élén állanak.
3. lujyelemes történelem. Nem fogjuk vizsgálni itt, meddig nél
külözhetik az akadémikusok ezen történelem tanulását, sem azt.
micsoda haszon háramlik belőle az emberi társadalom különböző
osztályaira. Akik kedvelik és a bölcsészeti tanfolyammal tanulmá
nyaikat befejezni szándékoznak, azoknak alkalmat kell adni a íörténelnii előadások hallgatására, amennyiben többen akarnának rend
kívüli órákban e célra összejönni. lízen előadások synchronislikus
táblázatok szerint rendeztetnek be s a politikai tárgj'akkal együtt
adják a vallás-, egyház-, kereskedelem-és a művészetek lörténotcl is.
4. Cimertan, a loifagrendeld ismertetése s a történelem egyéb
hasznos segédtudoinányai szintén tárgyát fogják alkotni a rendkí
vüli tanulmányoknak, melyeknek tárgyalása a különl)öző körülmé
nyek szerint részben a hallgatók kívánságától, részben az akadémia
elnökének megállapításától fog függni.
CLXXX. §.
Néhánif más bölcseleti tantárgy a királyi

akadémiákon.

Az eszthetiUa és a bibliográfia nem épen jelentéktelen ügyelemben részesült ugyan ezen iskolai rendszer összeállításakor, mégis
voltak okok, amelyek azt ajánlották, hogy ezen utolsó osztályba
soroztassanak. Ugyanis az akadémiai tanulmányoknak célja vala
mely kőzvetellen hasznot igérő tudományoknak megszerzésében
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rejlik s neiu engedi meg. hogy a hallgalókal a szépnek és rútnak, a
fenségesnek és az alacsonynak az eszlhelika szabályai szerint való
aiegitélésével l'oglalkoztassnk. Ez legalább most kezdetben alig
volna veszedelem nélkül való. Mert ha a jó izlés szabályainak tár
gyalásába becsúsznak bizonyos elöitéletek, amit alig lehet kikerülni:
akkor ennek kövelkezményeképen a fejlődő elmék már kezdet
ben szolgai utánzásra kényszeríttetnek s ez a jó izlés megszerzé
sét inkább akadályozza, semmint támogatja. A tapasztalás tényleg
arra tanit, hogy az utánzásra kényszeritett lélek a szabadság és a
szolgaság közölt mozog és azért semmi nagy vagy nemes dolgot
nem művelhet, sem el nem gondolhat.
Ennélfogva a jelen iskolai szervezetben elegendő lesz szorgo
san gondoskodni, hogy az akadémiák az itjú lelkeknek, melyek az
alsóbb iskolák évfolyamail)an már begyakoroltának és elökészillettek, művelődési anyagot nyújtsanak, hogy ha majd idővel a jóizics
magvai sarjadozni kezdenek bennük, semmi sem hiányozzék ápolá
sukra, lassankint való megérlelésükre.
Ami a bibliográfiát illeti, az akadémikusok nem lesznek hijjával az alkalomnak, hogy annyira haladjanak benne, amennyire
szükségük lesz, akár az egyetemes lörlénciem rendkívüli előadásain,
a k á r azalatt, míg a szokásos és rendes tantárgyakkal foglalkoznak.
Oe ba majd az eddig kilüzött tanulmányok a maguk kellő medré
ben folyni fognak, semmiesetre sem mulasztandó el, hogy az aka
démikusoknak ezekéi is és azonkívül még más hasznos tárgyakat
is ajánljunk, amelyeknek bevezetése most kezdetben még elsietett
és korai dolognak látszhatnék.
CLXXXI. §.
A rendes előadások folosztása és kapcsolata a királyi akadémiákon
az ősszeállitásiikai magában foglaló táblázat.

s

A böicsészeli tanfolyam számára megszabott előadások fel
osztását és kapcsolatát az összeállított táblázat tünteti fel, a k á r
olyan tárgyakkal foglalkoznak, amelyeknek ismeretét a növendé
keknek magukkal kell hozniok, akár olyanokkal, amelyek az aka
démiák sajátos tárgyai. Minden királyi akadémián ugyanis e célra
négy tanszék állíttatott fel, t. i.
; 1. bölcsészeti;
2. mennyiségtani;
3. természettani;
4. lörlénelmi.
12*
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E/xn sorozat szerint vannak az előatlandó tantárgyak a csa
tolt táblázatban' elöirva.
Ez a táblázat csnk ej^y megjegyzéssel világítandó meg, t. i.
hogy a mezí'igazdaságlan két részre van osztva, melyek közül az egyik
a Icrmcszetlan, a másik a mennyiségtan tanárára fog különösen
tartozni. Amaz ugyanis tárgyalni logja a föld megtermékenyítésének
és megművelésének a módjait, a szántás, vetés, boionálás, aratás
slb. eszközeit; a fa-, szölö- és baromtenyésztési stb., emez a tere
pek rajzát és feloszlását, a folyók folyását, a parterödílésekcl, tölté
sek építését, rélönlözést, álló mocsarak és vizek levezetését stb.
CLXXXII.
.4 bölcseleíi tárgyak tanitásához sziikséfjes

tankönyvek.

Minthogy az akadémiákon előadandó tárgyak nagyobb részét
némileg már a gimnáziumban is cisajálitotta az ifjúság és ezért a
róluk szerzett ismeretek itt csak biztosilandók és megbövilendök :
a haladás megkönnyítésére ezen tudományokban legtöbbet fog
használni, ha azok a könyvek vétetnek az akadémiai tankönyvek
alapjául, melyek a gimnáziumokban a növendékek oktatására szol
gáltak s ugyanazon sorrend meglarlásával a dolgokat részletesen
tárgyalják. Általában, ami a bölcseleti tankönyveket illeti, vala
mennyi a jelen iskolai rendszer szabványai szerint szerkesztendő a
királyi egyelenii tanács fclügj^elctc alatt. Hozzá tartoznak felterjesz
teni engedélyezésre az ilyen müvek írói könyvük teljes vázlalát
vagy tervrajzát. Ezalatt pedig használni fogják a már megjelent
könyveket, de minden esetben a királyi jóváhagyás hozzájárulásával,
amely nélkül semmiféle könyv sem tűzhető ki iskolai használatra.
CLXXXIII. §.
Általános megjegyzések a királyi akadémiák

bölcseleti

tanfolyamáróL

Miután majd az akadémiák a jelen iskolai szervezet utasítása
szerint kellően rendeztettek és felállíttatlak és mind a tanárok,
mind a tanulók a megállapított ulon serényen tova haladni kezd
tek, nem lesz nehéz munka számukra a kitűzött tárgyak határait
kiszélesíteni és új tanulmányi segédeszközöket csatolni, amelyekről
most nem szólunk és csak futólag említünk néhányat.
1. Minden akadémián nemcsak politikai, hanem irodalmi
tárgyú lapokat kell tartani, részben azért, hogy a tanárok a világon
történt eseményekről szégyenletes tudatlanságban ne leiedzenek,
1 L. a 25«-ik lapon.
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részben, hogy a tanulni vágyó iljak a leni niegállapitoU szabályzat
szerint rendszeresen és alaposan megérthessék tantárgyaikat. Hogy
azonban a káros kitéréseknek és túlsájíos kiadásoknak eleje vétes
sék, szidíséges lesz a királyi tudományegyetemen egy megállapítandó
szabályzat szerint az iskolák céljának megfelelő heti hivatalos újsá
gol szerkeszteni, amelybe felvétetnek elsősorban a hazai tanügy
terén emiilésre méltóbb események, azután a tutlósok különféle
diariumaiból vagy ahogy ma mondják, bibliothekáiból merített
kivonatok,' amelyek a királyi egyelem költségén vásárolandók.
Ezekkel nemcsak aziskolákalkell ellátni, hanem a többi lakosokat
is szerte Magyarországon fel kell velük szerelni.
2. De az idegen nyelvek is különös íigyelmel érdemelnek e
helyült. Kzeket az akadémiai gyakoilalok fölsorolásánál hallgatás
sal mellőztük, mivel úgy találtuk, hogy tekinlve a jelenlegi célt,
nincs helyük a tantárgyak között.
Alig lehet azonban bármi kétség az iránt, hogy e célú intéz
ményes gondoskodás nélkül is önként fölfogják keresni a királyi
akadémiákat francia és olasz nyelvmesterek s bőven alkalmat fog
nak nyújtani ezen nyelvek kedvelőinek megtanulására, anélkül,
hogy ezért a tanulmányi kincstár bármi vesztességet is szenvedne.
Ha azonban a jövőre a nyelvek tanulására az akadémiákon
valamely pénzsegély állapíttatnék meg, meg kell fontolni, melyek
teendők a többiek elé, mérlegelve egyrészt az akadémiai ifjúság
hasznát és szükségletéi körülményeinek és jövendő életpályájának
különfélesége szerint, másrészt az állam javát is szem előtt tartva.
Valamikép ezen elv szerint volna megválasztásuk eldöntendő.
3. Más ügyességek lanilóiról, minők a vivó-- és láncmeslerek^
slb. itt semmi mondani valót sem csatolunk, mivel ezen ügyessé
gek semmi összefüggésben sincsenek az iskolai tanulmányokkal és
ezért nem is sorozhatok ezen második részben megállapitolt tan
tárgyak közé.

VI. Fejezet.
A z akadéiitial lanfolyani ickiiiltUtcl a jo{|Í taiiláruyaki'n, a z a z a j o g i
(olyami'úl kfilőiiősen.

laii-

CLXXXIV. §.
.4 jo(fi lanfolijam

célja.

Azok az iljak, akik a bölcsészeti tanfolyam elvégzése után —
ahol együtt szoktak készülni részint a bevezetésben emiitett élel1 Valószínűleg a mai éi*teli'iTtben vett lexikon-okról van szú.
2 lanistae
•' saltatoriae artis inaffistri
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pályákra, részint lanuhnányaiknak továhl)! folylatására — ezentúl
is az akadémián maradnak, elérlek nemzeti neveltetésük legmaga
sabb fokához.
Ezen a fokon nemesebb céljuknak megfelelően azokat a
tudományokat kell elsajátilaniok, amelyek őket rátermeltckké és
alkalmasakká teszik azon kötelességek teljesilésére, amelyek kidönösen "azokat illetik, akik a király és haza szolgálatára szánták el
magukat. Minthogy tehát a jogi tanfolyam épen ezeket a tudomá
nyokat karolja föl, könnyen kitűnik, hogy célja szükségképen abban
rejlik, hogy a királynak és a hazának alkalmas tisztviselőket ké
pezzen.
CLXXXV. ij.
-4 jogi tanfoUjamva lariozó rendes előadások lánjíjdi (t királyi <tk(t~
d.émiákon.
A bölcsészeti tanfolyam a fentebbi utasítás rendje szerint azt
a célt is fogja szolgálni, hogy az ifjakat a jogi tanulmányokba
mintegy bevezesse és azon tárgyakat sajátíttassa ei jól velük,
amelyeknek a jogtudományokat meg kcll előzniök. Már ebből
kitűnik, hogy a növendékekel nem szabad a jog tanulásához oda
engedni, csak a bölcseleti tanfolyam elvégzése után. De a nyelvek
müvelése, mint az akadémiai gyakorlatok egyike, ugyanazon érte
lemben folytatandó itt is. Azért a rendes előadások anyaga a jogi
tanfolj'am tartama alatt csak azokra a tantárgyakra szorítkozik,
melyek a haza tökéletes megismerésére vonatkoznak, melynek javára
és szolgálatára az ifjúságot nevelni kell.
Ezen ismeret megszerzésére továbbá mindenesetre megkíván
tatik, hogy a hallgatók gondos oktatási nyerjenek:
1. Magyarország leírásában, vagyis a földrajzban.
2. Ugyanennek történetében.
3. Ugyancsak közjogában, a vallásügyet illető szabályzatokban,
a békére és háborúra vonatkozó jogviszonyokban, tekintettel más
országokra és tartományokra.
4. Ugyanennek törvényhatósági, azaz hazai jogában, azonkívül
a szokásjogokban és a l)evett joggyakorlatokban.
5. Politikai, közgazdasági, pénzügyi helyzetéről és szervezeté
ről, valamint a kereskedelmi és ipari ügyekről.
Ami az első pontot, l. i. az ország földraj/i ismeretét illeti, az
iQak a grammatikából a gimnáziumba és az ott kitűzött ismétlések
segítségével a gimnáziumból az akadémiára és a jogi tanfolyam
küszöbére annyit fognak ugyanabból magukkal hozni, hogy további
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oktatásuk ebből ícl esi égésnek tűnik föl. Ugyanaz remélhető még
több joggal a történelem ismeretéről, melynek a grammatikában
megkezdett tanulmányozása a gimnáziumban kiszélesiltetett és a
bölcsészeti taulolyamon teljes alapossággal végigtárgyaltatott.
Ivicért az ország ismeretének megszerzésére szükséges tárgyak
ból csupán ezek vannak h á t r a :
1. Közjog a maga tartozékaival.
2. Hazai jog a szokásjoggal és bevett joggyakorlatokkal egye
temben.
o. Politika, kereskedelem és pénzügytan.
E három fötantárgy számára más bevezető tárgyakon kívül
Ugyanannyi tanszék van szánva, amelyekhez járul
4. Az európai országok története, egyetemes történelem és a
hetenkint egyszer megtartandó újságolvasás.
A jogi tanfolyamra tartozó rendes előadási tárgyaknak e négy
tanszék rendje szerint való rövid kifejtése legott következik.
CLXXXVI. §.
M(ujij<(i'orszá</ és htpcsoU réazei közjoíjának

rendszeres

lanitása.

Noha a lermészctjogol már a bölcsészeli tanl'olyamou is
magyarázlak az iljúságnak, mégis nagyon alkalmas itt újból való
tárgyalása az egyelemes és nemzetközi közjog fejtegetésével együtt,
amely mintegy előkészület és bevezetés Magyarország és kapcsolt
részei közjogának annyival jobb megértésére.
Minthogy pedig e magyar jog előadásának főleg azt kell célul
kilüzni, hogy a hallgatók igaz és eredeti fogalmat nyerjenek a
konnányformáról és szilárd alapot szerezzenek maguknak az egész
magyar jogrendszerről: tanácsos lesz, hogy ezen közjog tanárai
nagy bölcseséggel és megfontolással használják föl a római biro
dalom és más országok közjogát tartalmazó könyveket. Az ország
gyűlés súlyosabb kérdéseibe azonban sohasem bocsátkozzanak,
mert ezckel a joghallgatók szerfölött nehezen érthetik. Különféle
értéktelen fogásokat és jogi szörszálhasogatásokat tartózkodjanak
elsajállitatni a növendékeknek még meg nem erősödött elméjével.
Ellenben fejtsék ki minden erejüket azon kérdések kifejtésében,
amelyeknek tudása a tanulóknak szükséges vag}' hasznos. Tőlük
telhető alapossággal magyarázzák meg mindazt, ami a magyar biro
dalom keletkezésére, az ország nagyságára és gyarapodására, azon
népek történetére, ahonnan a magyarok származtak ~ és más
rokon dolgokra vonatkozik. Fejtsék ki azután azokat az elvekel.
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amelyek sajátlag a mai rendszerre cs kormányiorni ára s igazság
szolgáltatásra vonatkoznak, mind az egész országban egyetemesen,
mind egyes vármegyéiben, járásaiban, szabad kir. városaiban stb.
Minthogy azonban ezt a tudományt eddig kevéssé művelték és nem
áll rendelkezésre olyan könyv, amelyből az előadások menthetők
volnának, mindenesetre szükséges lesz a megállapítandó utasítás
szerint ilyen tárgyú művel szerkeszteni, amely a hazai egyházjogot
is tartalmazni fogja. Ennek segítségével az akadémikusok a jog
ezen Iájában annyival könnyebben fognak haladni, mert már a
megelőző iskolákban megszerezték a hazai történelemből az erre
szükséges segédeszközöket.
Erre a tantárgyra a jogi tanfolyam első évében naponkint kétkét óra tűzetik ki, olyformán, hogy az első félévben u természetjog,
az egyetemes közjog és nemzetközi jog lárgyalandó a hírneves Mar
tini tételei szerint, a másodikban Magyarország közjoga mind a
politikai, mind az ogA'házjog az ezután niegiraudó niü utasítása
szerint.
CLXXXVII. §.
A hazai jo(f és a heveit szokásjoijok reinhzcres

lanilása.

A magj'ar jog megtanulására fordított tétova utak és sok évi
kísérletezések okozták, hogy oly sok, részint csak írott, rés/inl
nyomtatásban is kiadott s a hazai jogról és jogszokásokról szóló
könyvek között egyáltalában egy sem található, mely az akadémiku
sok oktatására szolgálhatna és tanároknak és tanulóknak egyaránt
ajánlható volna.
Továbbá, mivel ebben a tantárgyban főkép ahhoz kell szabni
az intézkedéseket, hogy a hallgatók alaposan elsajátítsák a hazai
jog és a bevett jogszokások elveit, okvetetlenül szükségesnek látszik
a jog tanításának és tanulásának eddig beveti módjától némely
fejezetekben eltérni.
A törvények igazi megértése, ami ezen tárgynak legfőbb fel
adatát teszi, megköveteli egy eddig elhanyagolt, de mindazonáltal
igen nagy fontosságú és széleskörű hasznot hajló tudománynak
ismeretét.
Ez a magyar jogtörténet. Minthogy ezt még nem dolgozták föl,
először vázlatosan készítendő el, majd ki is kell dolgozni és azzal
a céllal kell az ifjúságnak előadni, hogy a törvények történetét
általában, forrásaikat és alkalomszerűségüket, változásaikat és
ezeknek okait megismerje és így készüljön a törvények valódi
megértésére és a felvetett tárgy igazi magyarázatára.
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A magyar jogtörténet előadására követUezni fog a hazai jog
nak és jogszokásoknak, valamint a büntelö jognak a jövőben clkcsziiendö és kidolgozandó magyarázata, hogy a növendékek helyes
úton haladjanak s ne legyenek kénytelenek az időt épenséggel
szükségtelen dolgokkal tölteni.
Mielőtt azonban ezen könyvek megszerkesztetnek, a magyar
jog és jogszokások tanárai tartoznak a törvények említett törtenetét
és magát a hazai jog magyarázatát illetőleg azon könyvpéldányhoz
alkalmazkodni, amelyet velük közölni fognak és ily módon kell
mentől szorgalmasabban késziilniök az előadásra. A jogtudósok
üres fogásaitól tartózkodjanak és ne foglalkoztassák hallgatóikat
vitás kérdéseknek kétoldalú feszegetésével.
A büntetőjog l>edig a Tlieresia codex utasítása szerint adandó
elő. miközben figyelemmel kell lenni mindenült a hazai törvényekre
s minden meghatározásban ezeket kell irányadóul venni.
Az utolsó félév vége felé előadandó az igazságszolgáltatás
módja a biróságokon* megvilágílandók a különféle eljárási módok,
kifejlendük az ítéletek céljához képest — mely a viláspont gyors meg
állapításában rejlik — vagy a mellette, vagy az ellene szóló okok.
CLXXXVIII. §.
A közi(ia:<j(tt(ísy Lereshcdelmi jotj H pénziujij rendszeres

előadása.^

Valamint Magyarországnak saját közjoga, úgyszintén mangán
joga és bevett jogszokásai vannak, azonképen közigazgatási intéz
ményeiben is sok tekintetben különbözik a többi nemzetektől.
Kereskedelme függ az országrészek helyzetétől, sajátos természeli
tenyészetüktől, a szomszéd népekkel való különféle tárgyi viszonyok
tól, a lakosok szükségleteitől és más e nemű körülményektől,
l'-p így pénzügye az ország alkotmányos intézményeihez és egyéb
viszonyaihoz alkalmazkodik.
Éhből világos, hogy a politikai, kereskedelmi és pénzügyi
intézményeket magában foglaló könyvek közül, ha még oly jól is
vannak megírva, egy sem fogadható el teljesen a magyar akadé
miákon. Ennélfogva külön egy újat kell szerkeszteni és kidolgozni,
amelyben azok az általános elvek, melyek bármely országnak és
kormányformának megfelelnek, ezen ország lörvényeihez, a királyi
és országgyűlési határozatokhoz, a gyakorlat megerősilelte szoká
sokhoz, k o r u n k legújabb intézményeihez alkalmazkodjanak, hogy t. i.
az akadémikusok e részben is külön és sajátos nemzeti s nem
alTéle rendszertelen, vagy más országhoz igazodó tudásra tegyenek
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szert, amely esetleg a hazában fennálló rendszerrel ellenkezik.
Elöadandók nekik a közigazgatási, kereskedelmi és pénzügyi sza
bályzatok úgy, ahogy ezek Magyarország örökös tartományainak
megfelelnek. Kgyútlal pedig rá kell mutatni és szilárd alapvetéssel,
de mindig a legnagyobb körültekintéssel meg kell világítani, hol és
mi módon javítható a hazai közigazgatás, hová és mely úton és
mely cikkek vezethetők be a kereskedelmi forgalomba, mikép növel
hető ez és lehelő virágzóvá és élénkké. A hailgalóknak tehát általában
meg kell tanulniok, miképen van ma szervezve az országban a köz
igazgatás, kereskedelem és a pénzügyi korníányzal, azonkívül
hogyan kellene szervezve lennie és mi módon lenne az végreliajtható.
Ezen három ludomány jobb megértésére mintegy előzetes
segédeszköznek elörebocsátandó a művészeteknek, mesterségeknek,
kézműves műhelyeknek és gyáraknak ismerete mindjárt a jogi
tanfolyam elején (mely célra külön könyv a d a n d ó ki) s záradékul
csatolandó rövid bevezetés a számvitel javitoll módszerébe.
línnek a tanulmánynak az egész jogi tanfolyamon ál napon
kint egy óra fog szenteltetni, úgy, hogy az első évben az imént
fölemlített művészetekről, mesterségekről stb. s ugyancsak a köz
igazgatásról tartassanak előadások, a második évben pedig a keres
kedelmi jogról és a pénzügyről.
Tankönyvül a közigazgatásban, kereskedelmi jogban és pénz
ügytanban ideiglenesen Sonnenfeldnek a müve fog szolgálni, míg
más, a célnak megfelelő elkészül. A művészetek és mesterségek stb.
ismerete számára Juslusnak aTheatrum artium et opificiorumw c.
munkája XIII negyedrélivű köteléből, valamint a <cDictionariuni
portatile artium et opificiorum» c. műből merítheti a tanár előadá
sait, amelyek közül amaz német, ez utóbbi francia nyelven adatott ki.
CLXXXIX. g.
A történelem

rendszeres

előadása a jo<ji Utnulmánijokkal
akadénüLusok részére.

foglalkozó

Már magán a bölcsészeti tanfolyamon is a iiallgatók nemcsak
a hazai történelemre tanítandók, hanem a császárok, az örökös
tartományok és a szomszédos országok történetére, még pedig fő
képen azoknak kedveért. kik a bölcsészettel befejezik tanulmányai
kat és gimnáziumi vagy grammatikai iskolai tanári hivatalra, vagy
iazgatóságra pályáznak.
De a jogi tanfolyam lörténettanára hallgatói érdekének meg-
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felelően, előadásaiban messzebbre fog kiterjeszkedni, nevezetesen az
olyan országokra, melyek Magyarországgal épen nem szomszédosak
"gyí»n, hanem vagy hajdani dicsőséges királyainkkal, az ország
koronájával, vagy ma a császári királyi házzal valami vonatkozás
ban és közösségben állanak. Ilyenek:
1. A római pápák története kezdettől fogva.
2. Franciaország történele legfeljebb VI. Fidöpnek korától,
aki az első volt a Valois házból, azaz az 13'i8-ik évtől.
3. Spanyolország története kalholikns Ferdinándtól, azaz az
H74-ik évtől.
4. Anglia története VII. Henriktől, azaz az 1486-ik évtől.
5. Dánia története I. Kereszlélytől, azaz az 1457-ik évtől.
(). Svédország története Gnsztávtól, vagj'is az 1521-ik évtől.
7. Nápoly története Anjou Károlytól, vagyis az 12r)5-ik évtől.
8. Oroszország története L Pétertől és még néhány más ország
nak lörténcte.
Mindezekhez az anyag részint a meglévő «Historia celebriorum
hodie Europae Provinciarum adumbrata a Godefrido AchenvalHo»
(Európa mai nevezetesebb országainak történeti vázlata Achenvallius
Godefridustól) cimü munkából menthető, részint újból összegyűjt
hető ugyanezen szerző hátramaradt utasítása szerint, bővilhető, a
tanilásra szánt könyvbe fölvehető és a történelmi előadásokon bennitalhaló, amihez járul az ország igen rövid leirása is.
Noha ezen kiszemelt európai országoknak ismerete elegendő
nek mutatkozik az akadémikusok számára, hogy tökéletesebb isme
retet szerezzenek a hazai viszonyokról, ezen tanulmányi szervezet
nek mindazonáltal nem az a célja, hogy a történelem tanítása
ugyanabban az állapotban maradjon a jövőre is.
Ezen tanulmányok befejezéséül a tanár egy időrendi (synchronistikus) táblázatot fog készíteni, melynek alapja a hazai történe
lem lesz és amely ezenfelül az örökös tartományoknak és a böl
cseleti tanfolyamban már tárgyalt szomszédos országoknak történe
tét fogja magában foglalni. Ezen láblázat segítségével rövid ismét
lést kell tartani s újból át kell venni azokal az eseményeket, melyek
Magyarországra és az uralkodó császári királyi házra vonatkoznak
s amelyekből a külföldi országoknak is rész jutott, hogj'ily módon,
épen ezen előadásmódból háramló tanulságok a hallgatók előtt
annál kézzelfoghatóbbakká tétessenek.
Ezen történettanításra és az említett táblázatnak segítségével
való ismétlésére az első esztendő két féléve van szánva.
Ha majd annyi országnak külön-külön áttekintése u t á n az
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akadémikusok már eléggé el les/nek készülve arra. hogy magá
nak az egyetemes történelemnek tanítását haszonnal hallgathassák,
ez a második esztendőben adandó nekik elő az időrendi (synchronistikus) táblázat rendjén, miközben mindeniUt fölhasználják az
ó-kori, középkori és ujabbkon löldrajzot, amennyire lehetséges.
De említést kell tenni mindenütt a vallás-, az írók- és az irodalom-,
a művészeti és kereskedelmi viszonyok történetéről, olylbrmán,
hogy nz első félévi időköz az ó- és középkori, a második félév az
iijabbkori lőrlénelemnek jusson.
A történelem tanárának ezenfelül kötelessége lesz az újság
olvasást is megtartani minden szombaton délután a joghallgatókkal,
hogy nekik a királyi egj'ctemi és más engedélyezendő hipokból
Kurópának és a löid többi részcinek állapotát kifejtse.
Az európai országok történelének magyarázatára szolgálhat
ideiglenesen Aehenvallius; az egyetemes történelemre pedig Gatlererusé n Bécsben kiadott synchronistikus táblázatokkal.
CXC, §.
'•* ./"í/' lanfolyam

idejére eső rendkiuüli

elömiásoh:

A rendkívüli előadások tárgyáról és jellegéről fent általános
ságban volt szó; ami a jogi tanfolyamot illeti, most csupán a beve
zetést a helyes számvilellan módszerébe, Justinianus Jnstilutióit
(amelyeknek a magyar magánjog tanára is hasznát fogja venni)
és a Diplomalicál tartjuk felemlilendőnek. T ö b b tárgy idővel maga
magától fog ajánlkozni hasznosságával; ilyen v o l n a : Magyarország
éremtana a hazai történelem segédtudományaként, az erdőmüvelés
és vadtenyésztés kinek-kinek magán használatára és más ezekkel
rokon dolgok. De miként a bölcsészeti tanfolyamon, úgy itt sem
kényszeríthető senki sem az efféle tanulmányokra. Ha azonban
akadni fognak, akiknek szándékuk velük foglalkozni, az akadémia
igazgatójának gondoskodnia kell, hogy az illető tárgyban kellő
gj'akorlattal rendelkező lérliak haladék nélkül lássák el a kívánt
tanítást.
CXCI. §.
A rendes jo<fi elöadáHok feloszlása és összejü<j<jése, imlamint
uonalkozó láblúznL

a rájuk

Miként osztandók föl a tanárok között és kapcsolandók
Össze kölcsönösen egymással a felsorolt rendes jogi előadások,
az eddig mondottakból könnyen megérthető. Nagyobb világosság
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okáért az egész dologról állekinlésl Tog adni a mellékelt táb
lázat. »
A közjoíí előadója természetesen a maga kitűzött előadásait
ezalatt az év alatt el fogyja végezni. Kzcrt az első félévben a neki ki
jelölt délelőtti és délutáni órákon először a természetjogot, azután az
egyetemes közjogot és végül a nemzetközi jogot fogja fejtegetni úgy,
bogy a ballgalók az első félévben a szokásos vizsgálaton ebből a
hármas anyagból előmenetelükről tanúságot lehessenek.
Ugyanez áll Magyarország különleges közjogára, mind a közigaz
gatási, mind az egybázjogva nézve az első év második felében. Knnek
folyamán két-két óra jut e tantárgyra naponkint, egy délelőtt,
egy másik délután, úgy, bogy ezen időnek elteltével a tanulók tudá
sukról bizonyítékot adhassanak. Amikor pedig a második esztendő
ben a közjogra a bazai jog következik, melyet egy másik tanár fog
előadni, a közjog előadója a második év kezdetén újra megkezdi
a/ új növendékekkel a maga tanfolyamát a természetjoggal, az
egyetemes közjoggal és a nemzetközi joggal.
Viszont a közigazgatásnak és történelemnek tanárai az elsö évre
kitűzött tananyagot évről-évre megkezdik az első jogi tanfolyamba
lépő növendékekkel, az előző év többi hallgatóinak pedig a második
évre inegszal)ott anyagot folytatólag adják elő.
Miként a közjog előadója a maga kitűzött előadásait a jogi
tanfolyamon első esztendejével befejezi, azonképen a magyar jog
és az országban bevett szokásjogok tanára a tanszékéhez tartozó
anyagot a második évben befejezi azokkal a hallgatókkal, akik az
clözö esztendőben a közjogi előadásokat hallgatták.
CXCII.
.4 jo(fi előadások megtartásáni

szi'th-Hcges hőiujvek.

Minthogy a kitűzött jogi tárgyak közül sok, részint soha sem
adatott elő nyilvánosan és dolgoztatott föl olyan mértékben, részint
még nem szedetett a kellő rendbe, könnyen kitűnik, hogy alkalmas
könyvek megírása a királyi akadémiák tanterve számára a legfon
tosabb és a legnagyobb mértékben szükséges feladatok egyike a t a n á i'ok munkájának mcgkönnyilésére és irányítására, hogy a kitűzött
céltól el ne tévelyedjenek s bogy mig a kisebb fontosságú dol
gokat fáradságosan hajszolják, a főbbeket csak felületesen érintsék.
A jogi oktatásra szolgáló könyvekrenézve általában ugyanazok az
észrevételek turtandók szem előtt, mint fentebb a bölcsészeti előadá
soknál.
1 L. a 2ö9-ik lapon.
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VIL Fejezet.
A iiui(|yHi' kii'ályi akadéiiiíúk köiiyvUÍrai és luúzeuiimi.
CXCIII. S.
A királiji ahadémiák' Uömjvlárairól

álUtláhan.

Ezen egész tanulmányi szervezet elsö részében az efajta aka
démiai könyvtárakra nézve niegállapíltatott, hogy igazgatásuk a
történelem tanárának kezében lesz, aki ezen tisztél)en külön az
akadémia elnökének íog alárendeltelni.
A könyvtárör kötelességeinek részlelcscbb megszabása ezulán
fog megtörténni. Ehelyütt a könyvtár fölállítására és sajátos felszere
lésére vonatkozó dolgokról lesz röviden szó.
Akadémiai könyvtárak egyáltalán nincsenek, hanem közhasz
nálatra előbb fölállitandók. Hogy ezek mindjárt kezdetben úgy
legyenek fölszerelve, mini ahogy tényleg lenniök kellene, inkább
óhajtandó, mintsem remélhető. Ezért tehát itt semmit sem kell el
sietni, hanem mindenekelőtt ezen tanügyi szervezetnek a főcélját
kell szem előtt tartani, s ennek utasítása szerint kell a mű első alap
jait megvetni és eszközeiről gondoskodni s nem kell kétségbe esni,
vájjon tényleg olyan lesz-e valaha, aminőnek lennie kell.
CXCIV. s.
A királiji ahndiimiai höiujoiánik

fölállításáról.

Valamint a tanulmányok tárgyának megválaszlásában az volt
a cél, hogy az iljúságnak a szükséges vagy legalább különösen
hasznos tudnivalók a<lassanak elő megtanulás végett: egészen úgy
kell a könyvtárak föláililásánál is minden törekvésnek ugyanoda
irányulnia, ha a tanulókra és a tanárokra nézve egyaránt hasz
nosaknak kell lenniök. Nem is azon fordul meg a dolog, hogy a
helyiségei minden válogatás nélkül összeszedett könyvekkel legyenek
tele, hanem hogy egyetemesen hasznos és a célnak megfelelő mun
kákkal legyenek felszerelve, főleg olyanokkal, amelyek nélkül egy
általában meg nem lehetnek a tanárok, akiknek jórcsze a jelen
szervezel utasítása szerint egészen új és még ki nem egyengetett
utakra kénytelen térni.
Ami a vallás és a keresztény hittudomány oktatását, mint a
jó és erkölcsös polgárok nevelésének főcélját illeti, ez minden iskolá
ban külön van választva a többitől ezen jelenlegi tanulmányi rend-
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szer szerint és snját e célra megszabott tervvel rendelkezik. Az
akadémiai könyvtár fölszerelését tekintve szükséges lesz elsősorban
a kijelölt szaktanárokra figyelemmel lenni. Az ö használatukra
külön szekrények szánandók, amelyekről mindjárt kezdetben gon
doskodni kell a könyvek számára. Ezek körülbelül a következő
csoportokba tartozhatnak:
1. Keresztény erkölcstan.
2. A hazai földrajz-, történelem- és jogok ismerete s mindaz,
ami Magyarországra vagy az örökös tartományokra vonatkozik.
;i. Természet és nemzetközi jog,
4. Bölcselet.
5. Mennyiségtan,
(>, Természettan.
7. Természetrajz.
8. Mezőgazdaság.
9. Latin nyelv.
10. Német nyelv.
= 11. Magyar nyelv és a többi hazai nyelvek.
12. Görög nyelv.
13. Az uralkodók története.
14. Az örökös tartományok, a szomszéd- és más európai tar
tományok ismerete.
15. Egyetemes földrajz.
Most kezdetben természetesen elegendőnek mutatkozik, ha az
emiitett 15 szekrény a tanárok szükséges támogatására néhány meg
felelő Íróval fölszereltetik s ugyancsak, ha az egyes tanárok íigyelmébe ajánltatik. hogy bármely szakra tartozó könyvek gyarapilására, kiegészilésére gondot viseljenek és alkalmas megszerzésükről
jelentést tegyenek azoknak, akikre tartozik. l)c a gimnáziumokban
és grammatikai iskolákban is gondoskodni kell a szükséges könyv
készlet, illetőleg kis könyvtárak beszerzéséről.
Magától érthető, hogy engedélyezett és kiváló írókról gondos
kodni az imént emiilett szaktudományok bármelyikéhen a tanügy
fejlődésére az akadémiákon nagyon szükséges. Egyrészt azért, mert
maguknak a tanároknak is többnyire új területekel kell megmüvelniök munkájukban s Így szükségük van segédeszközökre. Másrészt
a tanulókat otthoni tevékenységre és az írókkal való foglalkozásra
kell szoktatni és e célból minden segítséggel ellátandók. Továbbá
ezen könyvtárakban a már beszerzett könyvek használatán kivül
arra is gondot kell majd fordítani, hogy ezen célok a legteljesebb
mértékben eléressenek, amire nézve majd külön szabályzat készítendő.

1S)2

A rAMLMANVOK TKlíVKZKTK IvS rAXTAIUlYAI

cxcv. §.
A királyi akadénüák

múzeiimoi.

Ezekről már fentebb lörlénl megállapodás, hogy már az akadé
miák keletkezése idején mindjárt oda irányuljanak az inlczkedósek,
hogy e célra külön helyiségek jelöltessenek ki és megkezdődjék a gyűj
tés. Gondozása arra a tanárra I)izandó, akinek szaktudományához az
egyes tárgyak tartoznak. Ez megfeleiö költséggel is ellátandó az
ilyen íolszerclések mcgl'elelö gyarapítására és folytatólagos kiegé
szítésére.
Minden akadémián kétféle ilyenfajta gyűjtemény szerzendö he
és larlauíió föl ós pedig:
1. Ásvány-, növény- és állatgyüjtemény a természetrajz szá
mára.
2. Gépek és minták a mechanika és lizika számára. Minthogy
pedig mind a lizika és mechanika, mind a mezőgazdaságra alkal
mazott természetrajz tanítása a íizika tanításához tartozik, ennek
tanárára kell bízni mindakét múzeum igazgatását is.
CXCVI. íj.
A iienizi'li nevelés etfész körének

befejezése.

Ezen nevelési rendszer végső határmesgyéje a jogi tanfolyam,
melyben a leendő polgárok a király és a haza szolgálatára képesekké
és alkalmasakká tétetnek, ahová a jogszolgáltatás tiszte is méltóan
sorozandó. A jogtudomány tanulmányozásánál végződik ugyanis ez
az egész nevelési rendszer, melynek clsö alapjait már a gramma
tikai iskola vetette meg, a gimnázium folytatta, a bölcsészeli tan
folyamon megkezdődött magának a nevelés épületének kiépítése,
melynek berejezése végre itt várható.
A gyermek a hazai földrajz segítségével hazájának és mon
archiájának behatól)b ismeretére szert téve, megszereti ezt nem
valamely veleszüleleti elfogultságból, hanem a legmélyebb belátás
alapján. Helyesen be lévén avatva történelmébe, ha majd kilépett a
grammatikából, a megillető tisztelettel fog gondolni a jótéteményre,
amelyben ezen nevelés állal részesült és látni fogja, hogy az egész
ország boldogulását ennek kell köszönni s ugyanezen érzelmeket,
mint iparos, kereskedő stb. földijei és utódai közöttis el fogja plántálni.
Mint iljú. aki neveltetésének megszabott pályáján messzebbre
haladt cs az egész monarchia teljesebb megismerésére jutott, nagyobb
szeretettel fogja azt körülvenni s a gimnázium elhagyása után érezni
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fogja, hogy olyan készségekkel van fölruházva, amelyekkel magá
nak és a hazának legtöbbel használhat.
Mint növendék-polgár, akinek neveltetése itt befejezést nyer,
a haza és a monarchia ismeretében jóval előkelőbb helyre küzdötte
föl magát. Az örökös országok nagyságának föltárása nagy büszke
séggel lölti el s ezen kétségtelen igazságok hatása alatt fölismeri a
forrást, amelyből hazájára annyi jó háramlik s kész lesz vagyonát,
vérét, életét fölajánlani azoknak szolgálatában, akiktől mindez szerle
árad. Napról-napra új gondolatok lámadnak benne, új érzelmek
fakadását fogja észrevenni lelkében és azon polgárok sorába fog
emelkedni, akiknek lörekvései az egy haza határán túl nem terjed
nek, Iianem a legnagyobb odaadást az uralkodó és a közjó iránt a
haza érdekeben valónak tartják s az összes ugyanazon érzelmű alatt
valókat rokonuknak tekintik, már pedig ez a nevelésnek legfőbb célja.
A jogi tanfolyamon szerzett képességről közhivatalok ellátására
e helyült nincs mit szólauunk. Bizonyára mindazok, akik végig
járták, szükségképen nemcsak gyakorlottak a gimnáziumokban és
a filozófián előadatni szokott tantárgyakban, hanem teljesebb és
tökéletesebb ismeretet is szereztek a hazáról és a szomszédországok
ról. Megtanulták az egyetemes világtörténetei és a nevezetes európai
országok részletes történetéi. Két évig gyakorolták magukat a hazai
nyelvek müvelésében, végre a rendkívüli előadásokon ezenkívül
még sokféle tárgy tanulására volt alkalmuk.
FÜGGELÉK.
CXCVIL §.
A thcoloijun lanulmánijok a kirúUji akadéiuiákoiu
Az akadémiai tanfolyam íolállílásánál, amennyiben a iheologiai előadásokat, illetőleg a theologiai tanfolyamot érinti, az az utasí
tás fog minden egyes részében lelkiismeretesen megtartandó sza
bályul szolgálni, mely királyi jóváhagyással fog megállapíltatni, mi
helyt csak bizonyos nehézségek el lesznek hárítva, amelyek kiegyen
lítésén most legjobban fáradoznak s amely szabályzat a következő
esztendőben a jelen mü pótkölelében fog közzététetni.
CXCVIIL §.
A királyi etjijetem.
Valamint a dolog érdekében valónak látszott, hogy az első
rendű* gimnáziumok fölállításában a többi iskolák számára mintegy
1 Gyinnasium primaríuin = archigymnasium.
Az 1777-iki Ratio Ktliieatioiiis.
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példa álUtlassck a jövőre. így kellett természetesen gondoskodni
arról is, hogy a Magyarországon fönnálló akadémiák se legyenek
híjával ugyancsak a maguk mintaképének, amelyre mindenkor
figyelniök kell. Továbbá, az összes karokból álló királyi egyetem
azon célból alapíttatott magában az egész országnak mintegy közép
pontjában, hogy némileg az akadémiáknak nevelö-intézele legyen,
ahonnan nemcsak a nemes tudományok tárgyalásának példái, hanem
maguk a tanárok is kiszemelhetök legyenek vagy az üresedésben
lévő, vagy az ezután fölállítandó tanszékek számára.
A királyi egyetem (miként már a neve is mutatja), a tan
intézetek minden neméből összeállított intézmény. Ennélfogva ma
gában foglalja az elsőrendű nép- (azaz nemzeti) iskolán kívül, mely
az egész budai kerület számára ugyanott van fölállílvii:
1. a grammatikni iskolát;
2. a főgimnáziumot;
3. az akadémiát.
Fölállításának főképen az a célja, hog>' a magyar iljúság, a
megfelelő tudományos eszközök segítségével alapos és sokoldalú
képzettségre tegyen szert és nemcsak az egyházi és világi hivatalok
ellátására, hanem a tudományok müvelésére és a nemes törekvé
seknek a hazában való elterjesztésére is alkalmassá váljék. Ezért
mindenesetre szükséges volt gondoskodni, hogy ezen királyi egyelem
mind a tanárok számával, mind a tudományszakok sokféleségével
messze fölülmúlja az összes többi iskolákat.
Eszerint az akadémiáknál fölsorolt tanárokon és karokon kívuI
kebelébe fog tartozni m é g :
1. a theologíai karon több tanár és külön tantárgy, amint
ki lóg lünni a theologia azon szervezetéből, amely, miként mon
dottuk, a következő esztendőben fog közzététetni;
2. a polgári jog intézményének és a Pandecláknak a t a n á r a ;
a. az egyházjog és a kánonjog tanára;
4. az egész orvosi kar és ennek öl t a n á r a ;
5. az oklevéltan t a n á r a ;
6. a címertan és pecséttan tanára;
7. az éremtan tanára;
8. a csillagászai igazgatója és segédje;
9. ^ természetjog tanára ;10. a mezőgazdaság tanára;
11. a kisérleli fizika és a mechanika t a n á r a ;
12. a felsőbb mennyiségtan tanára;
. 13. az építészet, földismeret és vízi technika tanára;
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14. az eszlhetikit t a n á r a ;
15. az humanitás tárgyait ismétlő hallgatók ^ tanára.
Noha ezen tárgyak nagyobb részének elemeit a rendes akadé
miai tanárok is előadják, az egyetemen mindazonáltal külön tanárok
vannak számukra kijelölve. Ezek rendívüli vagyis a rendes előadá
soktól különböző órákban teljesebben és pontosabban fogják e
tárgyakat tanítani azok kedvéért* akik tovább akarnak bennük ha
ladni és tökéletesebb tu<lásra törekszenek. Annak azonban semmi
akadálya sincs, hogy két ily tárgy tanítása is a dolog természete
szerint egy tanárra ruháztassék.
CXCIX.
Áz cijijelem vsilUujvizsíjáló-inlezelv

éa

múzeumai.

A csillagvizsgáló, mely most először épült föl Budán nagy
szerű művészettel, a nagyszombatival mint fiókjával írásbeli érint
kezést fog ienntarlani. Igazgatója és melléadott segédje nemcsak
a csillagok járását fogják szorgalmasan megfigyelni és megengedik
:»z égi testek megszemlélését ezen tudomány kedvelőinek, hanem
serényen gondoskodni fognak egy évenkinl megjelenő folyóirat meg
írásáról is.
Azonkivül a nemes tudományok müveléséi*e és támogatására
és az egész tanügy díszére három múzeum állíttatott föl, mint az
egyetemnek megannyi fegyvertára, a szükséges tartozékokkal kellően
fölszerelve.
Az első az igen tágas természetrajzi szertár, melyben a ter
mészet három országából összeszedeti és kiválogatott tárgyak szép
rendben elhelyezve foglaltatnak és a,hegyvidéki városokból ezután
is ki fognak egészíttetni. Igazgatása a természetrajz tanárára van
bízva, mert ez a fölszerelés főleg az ö előadásait szolgálja.
A második a fizikai szertár, amely a kísérleti fizika tárgya
lására szükséges összes készülékekkel kellően föl van szerelve, azért
gondozása is ugyanezen tárgy tanárára van bízva.
A harmadik végre a mechanikai szertár, ahol mindenféle akár
egyszerű, akár összetett géppéldányok, illetőleg minták állanak ren
delkezésre, különösen olyanok, amelyeknek használata a .mecha
nikában, a vizmütanban és az életben előforduló egyéb műszaki segéd
tudományokban vannak elterjedve. A múzeum igazgatását a mecha
nika tanára látja el,
í lízck voltak a tani'tri pályára készülő hallgatúk, az u. n. ccollegium rcpetcntium» tagjai. L. c mii 219. §-át.
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Minden szeriárhoz egy szolga van beosztva, ki i\ szerek közölt
a rendet és tisztaságot fenntartja és az igazgatónak segédkezik.
Idejárul még a növénykert, mely a növénytan tanárára van
bizva; ugyancsak egy másik, a mezőgazdasági kert, a mezőgazda
ság és természetrajz tanárának van szánva.
CC. S
Az eifijeíemi h">nyi>láry az éremtár ésetfyéh rétjészcli emiéhek

mnzennta.

A könyvtárak nélkülözhetetlenségéről m á r fentebb történt em
lítés, amikor az akadémiákról volt szó. Knnek ha valahol, itt kell
a leggazdagabbnak lennie, ahol a hallgatóknak nem felületes mázt
kell kapniok a tudományokból és mindennemű művészetekből, ha
nem a legteljesebb kiképzésben kell részesülniök, amit a legjobb
könyvek kitartó olvasása nélkül egyáltalában el nem érhetnek.
Azért már nagy mennyiségű könyviári készletel szállítottak a budai
palotába, mely a nyilvános könyvtárnak van szánva. Ki vannak jelölve
a könyvtár igazgatói, őrei, írnokai és szolgái, akiknek kötelességei
és feladatai külön Írásbeli rendeletben fognak legközelebb megáilapitlatni. Gondoskodás történt azonkívül arról, hogy akik olvasni
és tanulmányozni akarnak, azok számára közvetlenül a könyvtár
mellett alkalmas helyiségek jelöltessenek ki. Továbbá, ezen királyi
könyvtár igazgatói az egyelem főtanácsának lesznek alárendelve,
amely a tanácsosok egyikének hatáskörél)c fogja utalni a könyv
tárra vonatkozó összes ügyek számontartását és a róluk szóló jelen
téstételt a többi tanácsosok ülésén.
Van ezenkívül igen gazdag éremtár, amely szépen van föl
szerelve latin, görög és magyar érmekkel. Kzentúl sem fog hiányozni,
sem a költség, sem a törekvés ezen kincs gazdagítására: minden új
pénznemből, amelyet jövőre legalább az örökös tartományokban
verni fognak, haladéktalanul oda fognak szállítani.
Végül arra is serényen fog gond fordíttatni a jövőben, hogy a
Pannonia-szerte előforduló régészeti emlékek lassankint összegyűj
tessenek és az egyetem székházában megőriztessenek, hogy nemcsak
a tudományok belföldi hallgatóinak, hanem a külföldieknek is
hasznára és okulására szolgáljanak, akiket a kíváncsiság valamikor
idehoz.
CCI. §.
Az cíjifelemi köníjvnyomda.
A tanügy bővebb gyarapítására az egyetemhez könyvnyomda
is csatoltatolt s kijelöltetett igazgatója is, akinek alá lesznek ren-
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ílelve az összes liszlviselök, ö maga pedig uz egyelem főtanácsának
lesz alávelve s ennek tesz majd jelentést a nyomdát illető ügj'ekröl
és az egész pénzkezelésről. Ez a nyomda továbbá úgynevezett kizá
rólagos kiváltságot log élvezni az összes könyvek nyomtatására,
melyek egész Magyarországon és kapcsolt tartományaiban a tan
intézetek számára meg vannak állapitva. Az ebből eredő haszon
és nyereség pedig kizárólag elsősorban magának a könyvnyom
dának- fönntartására van szánva, azután pedig a királyi egyetemi
könyvtár és más akadémiai könyvtárak fönntartására és azon írók
jutalmazására, akik a királyi tanács* Ítéletével jóváhagyott m u n k á 
kat adtak ki ha ugyan lelni fog a jövedelemből.
Ugyancsak intézkedés fog történni, hogy könyvkereskedés is
esatoltassék a nyomdához. Ezt egy ezen a téren kellő gyakorlott
sággal rendelkező embernek kell vezetnie azért, hogy az egyetem
sajtóján nyomtatott könyvek annál könyebben eljussanak a kül
földi nemzetekhez és eladassanak, vagy más a könyvtárnak meg
felelő vagy a tudományok művelésére alkalmas könyvekkel föleseréltessenek. Az egész könyvnyomdászaira vonatkozó külön szabály
zat ezután fog megszerkesztetni.
V T 6 S Z Ó.
Ez tehát a királyi egyetem állapota még most kezdetben. Egyéb
iránt, ami a rendkivüli tárgyak előadásának rendjét, az idő be
osztását és nemcsak az egyetemnek, hanem ennek az egész köz
oktatási szervezetnek további lökclelesítését illeti, az egyetem királyi
tanácsának fog föladatul jutni, hogy vállvetett tanácsadással m u n 
kálkodjék ezen nagy mü fölállításán és lökéletesilésén. Érett meg
fontolással vizsgáljon meg mindent, ami hatással lehel a nemes
tudományok ezen előkelő székhelyének és az egész tanügynek akár
tökéletesítésére, akár díszének emelésére. Mindent írásba foglaljon s
a királyi helytartótanács útján terjessze töl a legfelsőbb jóváhagyás
elnyerése végeit, hogy így minden egyéb is méltóan megfeleljen ezen
nagyszerű tanulmányi székhelynek, mely kegyelmesen a nemes
tudományoknak szenteltelelt és az egész tanügy szerte Magyarországon
és csatolt tartományaiban mindenkorra állandósíttassék.
1 Egyetemi tanácK.

m. RESZ.
Az i s k o l á k r e n d t a r t á s a , illetve a feíiyeleiii

feniUartása.

Ezen tanulmányi szervezel első részében szó volt az iskolák
bevezetéséről, fölállitásáról és fenntartásáról s a tanulmányok helyes
rendjéről. Olt lejtettük ki a módot és az eszközöket, hogy ez az
egész tanulmányi rendszer mérsékelt költségekkel bevezethető és
mindenkorra állandósítható legj'en. A második részben meghatároztuk
az iskolák és tanulmányok egymásutánját tekintve a tehetségek és
hajlamok megművelését. Gondosan kikulatluk a polgárok kiilönböző osztályainak és rendéinek szükséges tucíományos eszközöket
és ezután a különböző iskolafajokban a szükséges és a hasznos
tanulmányok anyagát mintegy határozott elv szerint kiszemeltük
és megszabtuk. Ez a harmadik és utolsó rész pe<Ug azokat az in
tézkedéseket fogja magában foglalni, amelyek hasznosaknak vagy
szükségevScknek fognak mutatkozni részint a lelki hajlamok és az
erkölcsök kialakítására, részint végül azon akadályok cihárilására,
melyek ezen üdvös céloknak útját állhatnák és a legjobb terveket
hátráltatnák.
Minthogy pedig ezen berendezésnek minden sikere az
járók és tanítók szorgalmától és példaadásától függ s az
erkölcsi épület rájuk, mint oszlopaira támaszkodik, méltó,
mellőzve azt, amit már az első részben az iskolai elöljárókról
dottunk, ez az egész utasítás ő velük kezdődjék.

elöl
egész
hogy
mon

I. SZAKASZ.
Az iskolák rendtartása, tekintettel vezetőikre és tanítóikra.

I. Fejezet.
A/on Nzompoiitok, inclyuk a tanítók és a tannlinányi rlőljái-ók imád
va la s/fásánál l<>kiiilelliu V4'<>ii<lok.
Már a tanulmányoknak természetéből és a tanítás fogalmából
világos, hog>' a tanítók lotnlajdonsága abban áll, hogy amit taní
tóiknak előadniok kell, azt maguk is teljesen megértsék és má
sokkal a legjobban közölni tudják.
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Másik, nem kevésbbé fontos kötelességük az, hogy olyan élet
módot és erkölcsi viselkedést lanusílsanak, aininöt az ö vezetésük
alól kikerült polgároktól kíván majdan az állam.
Minthogy az állam boldogsága nem csupán a polgárok soka
ságán fordul meg, hanem becsületességükön, szorgalmukon, haza
szeretetükön, az uralkodó iránt való hűségükön, s minthogy ezeket
az erényeket már a gyermekek zsenge lelkébe kell belecsepegtetni
és belenevelni s ez sokkal hatékonyabban érhető el vezetők és
tanítók példájával, mint a puszta tanítással: mindenki belátja, hogy
a tanítók és az elöljárók kiszemelésénél erre ép úgy tekintettel kell
lenni, mint tudásukra és tanítási képességükre.
Végre a vezetők rátermettségéhez tartozik az is. hogy az illető
helyen használt nyelvel jól értsék és ha lehetséges, a német nyelvet
is, mely a polgári éleiben való érintkezésnél annyira szükséges,
hogy lanitványaiUal erre oktathassák és gyakorolhassák.
Ezeket a fölsorolt pontokat, mint közös elvet tartsák tehát
szem előtt, úgy azok a hatóságok, akik jogosítva vannak a g i m 
náziumi és grammatikai tanszékekre jelölteket ajánlani, valamint
azok is, akik megválasztásukkal és a kinevezésükkel meg vannak
bizva.
CCII. S.
Az egyetemi tanárok kiszemelése.
Ha valamely tanszék megüresedik az egyetemen, ennek királyi
tanácsa lesz illetékes, hogy érett megfontolás után a jelölteket fel
terjessze a királyi helytartótanácshoz, akik azután királyi elhatáro
zással nevezendők ki. A jelöltek kiszemelésénél főleg azok veendők
majd tekintetbe, akik az akadémiákon vagy főgimnáziumokon azt
a tárgyat, melynek tanítására tanár kerestetik, ajánlásra méltó
kiválósággal képviselik, úgyszintén azok, kiknek szaktudásáról és
tanítási ügyességéről a közvélemény vagy megjelent munkáik t a n u s kothiak. Hogy e tekintetben minél kisebb legyen a tévedés vesze
delme, mindig megkérdezendők az illető karnak tanárai is, amely
hez a jelölt tartozni fog. Figyelembe veendő ezenkívül, hogy e jelöl
teknek valláserkölcsi feddhetetlenségét, valamint előadó képességél
és lanilási ügyességét elegendő bizonyítékok igazolják.
CCIII. §.
és fögimm'tziumi tanárok kiszemelése pályázat
útján
s megtartásának
módja.
Viszont azon jelöltek pályázatán, amelyen azok a kipróbált
férfiak szemelendők. ki, akik az akadémiai, főgimnáziumi és az
-Ír itkadémiai
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elsőrendű népiskolai tanszékeket méltóan belöllik, a következő pon
tok veendők figyelembe.
1. Ha egy tanszék a tanárnak az egyetemre való áthelyezése
miatt vagy bármi más módon megüresedik cs oly magasabbfokú
tudományszakokra terjed ki, aminők a királyi akadémiákon az
egyetem példájára előadatnak, a i)ályázat Budán a királyi egj'etemen
tartandó meg. Itt tartózkodik a pályázóknak nagy része, ahová az
ország minden vidékéről könnyebb a közlekedés s jelen van a
pályázatnál a királyi akadémiai tanács elnöke, azon kar igazgatója
és azon tárgy rendes tanára, melyre tanár jelölendő. Ugj'ancsak
jelen van a tartományi királyi igazgató és azon akadémia elnöke,
melynek kebelében az üresedésben lévő tanszék szervezve van.
Az egyetemről nagyon távol eső rögimnáziumok számára a i)ályázat
a legközelebbi királyi akadémián tartandó, — ahol remélholően
szintén több pályázó lesz, a királyi lőigazgató,' az akadémiai elnök
s ugyancsak a kerületi igazgató- — és azon lögimnázium igazgatója
jelenlétében, melynek számára tanár választandó. Végre az első
rendű népiskolák számára ugyanezeknek székhelyén királyi tan
felügyelőjük elölt.
2. Hogy a jelöltek kellően elkészülhessenek és az útra fel
szerelhessék magukat, a pályázat megtartásának ideje és helye, az
üresedésben levő tanszék neme az egyetem hivatalos lapjában, mely
minden tanintézetnek jár, három hónappal előbb közzéteendő,
E végből a megüresedett tanszékekről a kerületi királyi igazgatók
idején értesíteni fogják az egyetem királyi tanácsát,
3. líhhez a pályázathoz minden alkalmas egyén, aki a meg
állapított helyen személyesen megjelent, oda fog bocsáttatni állásra
és állapotra-' való különbség nélkül.
Távobnaradásnkból mindazonáltal nem fog kár hároniolni
azokra, akik igazolt akadályoztatásuk miatt megjelent müveiket
küldik be, vagy a pályázat elnökét elmaradásukról levélben érte
sitik, föltéve, hogy mind a tudományok beható müvelésére mind
ezek közlésére való készségüket más oldalról bőséges bizonyítékok
igazolják.
4. A jelenlevők úgy a lételek Írásbeli kidolgozása alapján vala
mely kitűzött tárgjTÓI, valamint a szóbelileg megtartott vizsgálat
1 A szövegben: í s u p r c m u s direclor regiusw. Érteiiiink koll rajta az egísz
oktatásügy legföí)!) intézőjét, aki a helytartótanácsban szervezett tiinulniányi bizott
ságnak elnöke volt.
2 A mai tankerületi főigazgató.
^ Egyházi vagy világi.
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alapján pontosan és szigorúan niegbirálandók, vájjon n hirdctell
tanári álláshoz szükséges rátermettséggel és tudással fel vannak-e
szerelve. Itt azonban mindenkor figyelembe veendő azoknak hír
neve és kiadott munkáik, akik már nyilvános tanári liivatall
visellek.
5. Hárman azon jelöltek közül, akiket szótöbbséggel a legalkalmasabbaknak ítéllek, a királyi tanácshoz terjesztendök fel és
javaslatba hozandók, magát a kinevezést pedig a királyi felségtől
kell várni.
Egyébkent illő. sőt szükséges, hogy a tudományok tanárai
olyanok legyenek, aminőknek a tanulóifjaknák most és majdan
lenniök kell, hogy méltán viselhessék a j ó polgár nevét.
Ebből könnyen kitűnik, milyen gondossággal kell eljárni úgy
életmódjuk megvizsgálásánál, valamint ludományos rátermettségük
kipuhatolásánál. Ennek felderítése különben az olyanoknál, akik
úgyszólván állandóan elöljáróik szeme előtt forognak, épenséggel
nem lesz nagy feladat. Másokat viszont, akiket nincs mód közelebb
ről ismerni, nem annyira a pártfogás, mini a kiváló és hitelt
érdemlő bizonyííványok fogják ajánlani, amig idő multával ez a
gond is fölöslegessé válik, amint alább szó lesz róla.
Akik nem tudják indnhilaikal fékezni és erkölcsi tisztesség és
megbízhatóság dolgában kellően meg heni felelnek, azok minden
iskolafajlól és iskolai tevékenységtől távoltartassanak, még ha egyébl^ént kiváló tanítói képességek birtokában vannak is.
Ezért egész előéletük pontosan kikutatandó és ebből megálla
pítandó, vájjon bízvást remélhető-e, hogy a jelölt az elvállalandó
feladatra alkalmas-e és különösen vannak-e kétségbevonhatatlan
jelei annak, hogy megvan b e n n e :
1. a köteles engedelmesség fölebbvalói iránt;
2. a kölcsönös, békés eg>'elértés tanártársaival;
3. a közönségesnél nagyobb buzgalom a hivatásával j á r ó fel
adatok teljesítésében s a tanulókkal való megfelelő bánásmódban.
CCIY. i;.
A. tiszlehlröl,

melíjct a (aiiilők éa igaz(jatók a felsöhh íanfujyi
iránt tamisüani
tartoznak.

elöljárók

Minthogy a felsőbb tanügyi elöljárók hivalali kötelességeikből
kifolyólag őrködni tartoznak, hogy a szabályszerű rendeleteket az
alsóbbak végrehajtsák, nyílván hatáskörükbe tartozik, hogy az
iskolák tanítóit és igazgatóit hivatásukra figyelmeztessék és fel-
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adataik teljesílésére serkentsék. De valamint ezt mindig illő udva
riassággal és nyugodtsággal fogják megtenni, azonkcpen viszont a
tanítók és igazgatók az alsóbb fokon a megfelelő buzgalommal és
engedelmességgel fogják ezen intelmeket fogadni, hogy e tekintet
ben is üdvös példát nyújtsanak a tanulóifjúságnak.

ccv. §.
A lanilólc kölcsönös cgijetérti'se az iskolai üfft/ek

ellálásáhan.

Az iskola lanitóira rótt feladatok mindenesetre súlyosak és
terhesek s bizonyos tartós és változatlan lelki nyugodtságot kíván
nak, mely nem lakozhatik másutt, csak a lelkek kölcsönös egyet
értésében és az életben való vidám mindennapi érintkezésükben.
Azért ezt mindenkinek nagy mértékben ápolnia kell. Ha valakit
jogtalanság ért s társa zabolátlanságát nem bírja megfékezni, a
civódás elkerülése végett az egész ügyet terjessze az igazgató elé.
Az ö bölcsessége találjon módot a viszály lecsillapítására, a szét
húzó felek kibékítésére és az ügynek titokban való kiegyenlítésére,
ha ugyan nem jutott még a tanulók tudomására. De ha nyilvá
nossá lett a dolog, a vádat felsőbb hatóság elé kell vinni s onnan
kell várni a békéltetés módját.
(XVI. §.
Utjijanezeknek a tanulókkal

való

bánásmódjukról.

A fentebb ajánlott tanácsok ide is vonatkoznak, hogy e pél
dákból maga a tanuló ifjúság is könnyebben vezettessék az enge
delmességre és a kölcsönös egyetértésre és semmiféle sérelmet ne
szenvedjen. Ebből könnyen megérthető, milyen bánásmódot hasz
náljon a nevelő a tanulókkal szemben, akiknek szeme és egész figj^elme
arcára és cselekedeteire van szegezve. Azért minden igyekezettel rajta
kell lenni, hogy a tanítók erkölcsei olyanok legyenek, melyekhez az
iljak bízvást hozzáigazodliassanak. Hamisítatlan vallásosság, igazi
jámborság, a tanulóknak kiváló előrelátással és kitartó türelemmel
vértezett szeretele a fő források, amelyekből az eszközöket az oktatás
ügy szerencsés fejlődésére merítenünk és reniéllenünk kell. Ahol
ezek az alapvető kellékek hiányoznak, ott az oktatás épülete laza'
talajra van bízva és a nevelés vagy játékszerüvé vagy szolgaivá válik.
Azért mindenesetre szükséges, hogy magukat a tanítókat is
kiváló gonddal neveljük erkölcsi megbízhatóságra és tisztességes
1 A latin szövegben uriiio solu.

AZ ISKOLÁK IIKNOTAUTÁSA

2Ü;Í

íílettnódru és hogy azok, akikre a lanitók megválasztása bizva van,
komolyan örködjenek, hogy senkii sem ajánljanak vagy alkal
mazzanak tanilásra és tanügyi szolgálatra, akiről nem lehet bizto
san remélleni, hogy olyannak íog mutatkozni egész életmódjában,
mint aminőnek óhajt látni az állam minden ifjút érett korában,
aki az ö nevelése alól kikerült.

ccvn. §.
Üífijanezelc próbáéocvöl.^
Hogy az igazgatók és a tanítók szabályszerűen elfoglalhassák
tanszéküket, nem elegendő csupán a hivatali megbízatás. Az
egész dolog sarkpontja ugj'anis azon fordul meg, hogy iskolai
ténykedésre kiváló tudású és erkölcsű férfiak alkalmaztassanak.
Mindenesetre szükséges tehát, hogy a tanügyi kormányzat az ifjúság
nevelésére való alkalmatosságukról és jellemükről biztosilékot
nyerjen és mindegyikük egy egész évi próbaszolgálatot teljesítsen a
reá bízott hatáskörben. Ezen. hog>' úgy mondjuk, újonc korukban
azoknak szemei, akiknek gondjaira tartozik, állandóan rájuk lesz
nek függesztve s figyelni fognak minden ténykedésükre és visel
kedésükre.
Ha ez alatt a próbaév alatt olyanoknak fognak mutatkozni,
mint az iskolai utasítások kívánják és jellemességüknek és tanítói
rátermettségüknek kétségbevonhatatlan bizonyítékait adták, csak
akkor fognak állásukra kineveztetni és évi fizetést biztosító ok
irattal megerősíttetni.

Azou igazffalók és Idniíok ellávolitása hivatalukból,
alatt állásuknak maj nem felelő minősíteni

akik- próbaéviik
kaptak.

Ámbár alig kell attól tartani, hogy azokra nézve, akiket a
pályázaton megejtett vizsgálat alapján iskolai feladatok végzésére
alkalmasnak ítéltek, a próbaév balfortlulalot vegyen, még sincs tel
jesen kizárva, hogy a választás különösen kezdetben téves ne legyen.
Minthogy tehát a tanintézetekben mindenült tekintetbe kell venni
az igazgatók és lanitók életmódját és erkölcsiségét, valamint tanítói
képességél : az elvállalt leendőktől azonnal elmozdítandók úgy
azok, akik a próbaév alatt nem adták elegendő bizonyítékát lanultságuknak és arravalóságuknak, mint azok, akiknek jelleme és élete
inkább kárára, mint hasznára vált az iljúságnak. Ebben az esetben
i Annua probatio.
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a följebbviilók az üg^'et a tankerületi főigazgatóhoz' Ib^ák terjesz
teni és megjelölik a módot, miként lehelne a csekély oktatási képes
séggel rendelkező, de teljesen megbízható erkölcsű tanítókat más
vagy tehetségüknek jobban megfelelő állásban alkalmazni. Azok
azonban, akiknek életmódja és erkölcsisége meg nem felelő, minden
tanilói hivataltól mindenkorra távoUartandók és ugyanezen főigaz
gató továl)l>i rendelkezésére bizandók.

TI. Fejezet.
Ax iskolai iiia/.iiiilókai é s a laní(«'>kat inei|illi*to liivalali raiitp'ólt
itiiiil a/. úi'dcMiirk jiitaliiia/ásáról é s a liibák briiilelé^rrol.

vala-

CCIX. S.
Az iskolai igazijalnh- cs laniiók

raiujja.

Minthogy a rang kétségtelenül istápolója a tudományoknak,
különös gond fordítandó arra, hogy az iskolaügy intézőinek bizto
sítva legyen a maguk rinigja és tekintélye. Ami az elöljárókat és a
tanárokat illeti, már ezen tanügyi tervezet első részében leirt hatás
kör is nem közönséges tekintélyi kölcsönöz nekik. Ami pedig a
tanítókat illeti, illő mindenesetre, hogy rangfokozatukra és kitünte
tésükre ezentúl nem csupán az oszlálj'ok sorrendje,- hanem az Üjúság szorgos kiké[>zésére fordított időtartam is alapul vétessék, főleg
mivel a fizetési jnUlékok is az itlötarlamhoz igazodnak. Ezen tan
ügyi szervezet sarkalatos elve főképen azon fordul meg. hogy azok
a fcríiak, akik kiváló tehetséggel vannak niegáhlva a zsengébb korú
iíjak nevelésére, ugyanazon jogot és rangot élvezzék, mint bárki
más, hogy ne váljék szükségessé az ilyen embereket más tanszékre
áthelyezni, hanem hosszabb ideig lehessen őket azon a tanszéken,
melyet kezdetben elfoglallak, a lanügy legnagyobb hasznára meg
tartani. Már ebből kitűnik, mekkora gondos.ságot kell fordítani
ezen tanárok megválasztására.
Mivel pedig az a körülmény, hogy a tanárok az őket meg
illető kiváltságos megbecsülésben részesülnek, nagy mértékben elő
mozdítja a tanulmányok sikerét: igen fontos érdek, hogy tiszteletel
és bizahnat oltsunk a zsenge lelkekbe azok iránt, akikre tanításukat
bizni fogjuk, hogy nemes lelkesedéssel buzduljanak utánzásukra,
amely a rátermett férfiaknak maradandó emléket igér. Erre nézve
1 Itt «supremus districtiis director» van a latin szövegben, másutt ha egyáltah'm előfordul ez a jclzö, csak «superior>-t olvasliatunk.
á T. i., hogy az alsó vagy a felső oszlj'ilyokban tanítanak-e.
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legtöbbet tbg basználni, ba az iskolák nemcsak incgerösíttelnek
ősi kiváltságaik gyakorlásában, hanem hogyha a magyar királyság
összes tartományai utasittalni fognak, hogy bármely iskola tanítói
az őket megillető kiválságos megbecsülésben részesüljenek. De azért
ne feledkezzenek meg a széptudományok tanárai a tapintatosságról
es nyájasságról senkivel szemben, hogy ezáltal az iljúságnak is szép
példái mutassanak a szerénységre, s mindenki lássa, hogy teljes
joggal jutottak ezen kitüntető megbecsüléshez.
CCX. §.
Az i<j(iz(j(tlók éit ianárok iciváló tudományos
jiilalmazása,

érilemeinek luctf-

A JLilaloni mértéket is azon érdemek nagysága fogja meg
szabni, melyet az iskolai igazgatók az iskolaügyek intézésében
és a szaktanárok a lanitásban kifejlett buzgalmukkal szereztek.
Miiulezekröl pedig, amint természetes is, a királyi főigazgatók a
ííondosan megszerkesztett félévi jelentésok alapján és az iskolai
vizsgálatokról szóló kimutatás átvizsgálása után fognak határozni,
l^s akiről azt látják, hogy minden tekinletben kitűnően eleget leli
az utasítás szabályainak s kötelességét minden részében különös
szorgalommal teljcsitelle : akkor valóban méltányos lesz, hogy az
érdemesek szorgalmuknak méltó gyümölcsét elnyerjék. E célból a
királyi tartományi igazgatók ezeknek jegyzékét a közigazgatási ható
ságokhoz álküldik, amelyeknek elhatározása alapján az e célra kíhasilotl pénztári fedezetből számukra vagy tisztcleldij, vagy évi
fizetési pótlék fog megállapíttatni. De a hivatalos tanügyi lapban is
meg kell emlékezni azoknak a kitüntetéséről, akik a tanügy clőbbrevitelében különös érdemeket szerezlek, hogy az összes akadémiák
és gimnáziumok tudomásul vehessék.
A jutalmazás másik módja lesz adott alkalommal a soronkivüli áthelyezés jövedelmezőbb tanszékre. Azonkívül azok, akik
valami igazán dicséretre méltó munkát írtak és kiadtak, vagy ha
rendkívüli tanítást vállaltak magukra, megfelelő díjazást fognak
l^apni. Különben a rendkívüli tanítás megtartásáért szabad lesz
maguknak a tanulóknak is valamely tiszteletdíjat felajánhuiiok, de
mindig az igazgató tudtával.
CCXI. §.
Miképen bCmteicmlök a hivatalukat

elhanijagoló tanárok*

Azon tanároknak hivataluklól való elmozdításáról, akik próbaévük alatt nem felelnek meg a várakozásnak, már fentebb volt szó.
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Ennélfogva itt csuk azok jönnek tekintetbe, akik próbaéviiket dicsé
retesen végezték és tanítói állásukban megerösíUellek. Ezek kélíéleképen válhatnak meg hivatali szerepköiiiktöl. Először, ha szorgal
muk iskolai teendőik végzésében hanyatlik és elernyed; másodszor
ha életmódjukban és erkölcseikben a roddhelollenség útjáról lassan
kint letérnek. Azért az iskohi igazgatója, állandóan
figyelemmel
fogyja kísérni az ilyen lappangva elharapódzó hibákat és eleinte
barálságos és négyszem közötti intelemmel törekedjék a tanár
hanyatló szorgalmát vagy ingadozó erkölcsi magalatartásál meg
erősíteni. De ha ez semmit sem használ, a hanyag tanárt iskolai
ülésbe megidézi és szigorúan kötelességére íigyelmczteli. Ha azonban
ez ulon sem ér célt, hívja össze az egész tanári kart. kivéve a
javíthatatlan tanárt és közös egyetértéssel szerkessze meg vádlevelet s valamennyiüknek sajátkezű aláírásával terjessze fel a
királyi tanulmányi főigazgatónak' s tőle kérjen ez ügyben határozatot.
CCXH. §.
Az isholai hivaUthzoUják és örök.
A pedellusoknak és öröknek lőbb kötelességeiről ezen mü
első részéhen van szó. Itt csak azokat a pontokat fogjuk érinteni,
melyekre főképen felfogadásuknál és állandósításuknál figyelemmel
kell lenni. Természetesen ezeknek is olyan erkölcsüeknek kell
lenniök, hogy nemcsak megbotránkozásra nem adnak alkalmat az
iíjúságnak, hanem buzdítják is a becsületességre és tisztességes
életmódra. Továbbá ezen állásra a többiek között igen alkalmasak
lennének a katonai altisztek is, akik már kiszolgállak és akik teen
dőik végzésében a pontossághoz és feljebbvalóik iránt az engedel
mességhez hozzászoktak, hanem gyakran szépen írni is tudnak és
a számaílások vezetésében járatosak. Azért az egj'etemi tanács vagy
a királyi tartományi igazgatók ezen állásokra néha ilyeneket is
alkalmazhatnának, de azzal a föltétellel, hogy nekik és az egj'es
igazgatóknak minden tekintetben alá legyenek rendelve.

III. Fejezet.
A leuiiilő laiiárok ús iskohii elöljárók állandó sziMiiiiiáriuinának ícláUílás:!.

ccxni. §.
A leendő tanárok állandó szemináriumának
.sziíkséíjessége.
Abból, amit az előbbi fejezetben a nemes tudományok igaz
gatóiról és tanítóiról felhoztunk, eléggé kitűnik, hogy az erényck1 Itt wregius supreinus studiunini dircctorj) néven szerepel a lankcr. főigazgató.
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nek és a tudásnak mekkora készletére van szükségük azoknak,
akik az iljúság nevelésével megbízatnak. Azért talán nem lehetne
í^laplalan azaz aggodalom, hogy idő multával nem akadnak elegendő
számban ilyen férfiak, ha erre különös gond nem rordíltatik.
E célra eg>' képzöinlczet felállítása mutatkozott szükségesnek, hogy
belőle, mint valami tartalékból, tanult embereket lehessen szerezni
ezentúl. Ennek nemcsak első alapjairól, hanem az egésznek felépí
téséről, fenntartásáról, gyarapításáról és állandóságáról kiváló gon
doskodás történt, amint a következőkben kitűnik.
CCXIV. íí.
Az ujazijaiők állandó

szeminániwut.

Az igazgatói kar állandó kiegészítésének alapja magában a
tanítói karban van megvetve. Amidőn tehát erre az állásra alkal
mas ulód kerestetik, mérlegelés tárgyát képezi különösen a hosszú
gyakorlatban kipróbált tapasztalata a tudományok művelésében,
amely bevallottan főleg a tanítással foglalkozóknál található. Ezért
az igazgatói tisztre mindig a legtapasztaltabb tanár fog alkalmaz
tatni. S minthogy ezeknek száma bármely fajta tanintézetben jóval
meghaladja az igazgatók számát, nincs ok az igazgatói nemzedék
folytatólagos kiképzésében kételkedni.
CCXV. S.
-^ leendő tanárok állandó szcminárinma a népiskoláhhan,
tihai isKolákhan és a (fimnáziiinwkhaii.

a </ramma-

Ezen szeminárium magáhaíx tanulmányokkal foglalkozó ifjúság
ban leli biztositékát.Mégpedig, ami a népiskolákat illeti,a grammatikai
iskolákban és a gimnázinmokban bizonyára mindig fognak akadni
iljak, kivált a szegényebbek és a közepes tehetscgüek között, akik
nek figyelme ilyen tanítói hivatal felé fordul és akik sorsukat és
életfenntartásuk eszközeit ilyen állás megszerzése által törekednek
biztosítani. De az árvaházak is. melyeknek szervezete ezen mű első
részében közöltetett, állandó erőket fognak szolgáltatni ezen iskolák
vezetésére, úgyhogy semmi kétség sem foroghat fönn alkalmas utó
dok állandó jelentkezéséről.
A grammatikai iskolák és gimnáziumok nagy részben szer
zetesrendekre vannak bizva, akikhez jelentékeny számú ifjak szok
tak sercgleni és pedig sokan azzal az eltökélt szándékkal, hogy
egész életüket tudományos foglalkozásoknak és a tanításnak fogják
szentelni.
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Ennéirogva tanárhiánytól legalább itt nem kell tartani; egy
részt azért, mert a rendek főnökei legjol)b reményt nyújtanak inté
zetük növendékcinek helyes képzésére, hogy a tanügynek majdan
hasznos tagjai kerülnek ki belőlük, másrészt mert ezen szerzetes
ifjaknak mind az egyetemen, mind az akadémiákon alkalmuk
nyílik önmaguk jeles kiképzésére és a tanítói pályára való kellő
előkészülésre.
Ha tehát a tanítók állandó pótlására nézve még most is ma
rad fönn aggodalom, ez az eset csak az egyetemre, az akadémiákra
és főgimnáziumokra állhat meg, ahol feddhelellcn erkölcsű és
kitűnő műveltségű férfiakra van szükség. De ezen a gondon is
könnyíteni fognak a következő intézkedések.
CCXVI. i$.
Az állandó Uinári szeminárium

a Idrálifi egijeie.men.

Minthogy az egyetemi tanszékekre csak nagyon kiváló niüvellségü és hírnevű férfiak hivandók meg, általánosságban véve
nem látszik jogos követelésnek, hogy a tanügy kára nélkül egye
dül bennszülöttek intézzék a tanulmányok dolgát. így tehát egye
temi tanári állás ellátására nemcsak Magyarország és a többi örökös
tartományok polgárai hívhatók meg, — hanem műveltségükről és
tudományos előadásaikról híres külföldi emberek is — föltéve,
hogy lemondanak egyéni magánérzületükröl, melytől a tanügynek
teljesen mentnek kell maradnia. Am hogy az egyetemen soha sem
fog hiányozni a tudós férfiak ivadéka, ennek bővebb megvilágítá
sára vizsgáljuk meg egyenkint magukat a ludománykarokat.
1. Ami a theologiál illeti, rendelkezésre fognak állani a királyi
akadémiák és püspöki lyceumok rendes tanárai, épúgy a külön
böző szerzetesrendek növendékei, melyeknek száma nem csekély
az országban. Ha ezenkívül számításba vesszük az egész országban
oly nagyszámban alkalmazott hitszónokokat, akiknek a maguk
kiképzésére és ezen szent tudományra való előkészülésre minden
alkalmuk megvan: az aggodalom, hogy hiány lesz alkalmas férfiak
ban, teljesen eltűnik.
2. Minthogy a jogtudomány és a lobbi ezen karhoz tartozó
tudományszakok főképen a nemes ifjúságot
vonzzák, nincs
kétség az iránt, hogy mindig lesznek készletben kiváló em
berek, akik ezen akadémiai tanszékekre fognak törekedni. Ennél
fogva sohasem lesz nehéz a választás, hogy az egyetemen meg
üresedő jogi tanszékre oly utód állíltassék, aki vagy kiadott művei
révén, vagy kiváló tudásának híréből ismeretes.
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3. Ami az orvostanári ivadékot illeti, ilyel bizony az akadé
miák alig Ígérhetnek az egyetemnek. Ezzel szemben a vármegyék
ben és a városokban található azon orvosok nagy száma, akiknek
íí legszebb alkalmuk volt a maguk J)ővebb kiképzésére és tökélete
sítésére, kétségtelen reményt nyújt, hogy e részben sem lesz hiány
olyan tcrliakban. akik ezt az áldásos tudományt az országban dere
kasan továbbíejlesztik. Kfdönben lesznek más eszközök is alkalmas
emberek képzésére e tudomány számára.
4. Végül az összes bölcsészeti szakok előadására nemcsak az
akadémiai, de a főgimnáziumi tanárok közül is meg fognak hivatni
í^zok, akik tanúbizonyságát adták kiváló tevékenységüknek ezen
kar valamelyik tudományágában, valamint más tudós leríiak, akik
nek elegendő szellemi erejük van ezen tudományág tárgyalására.
CCXVII. §.
^ királyi akadémiai

és fŐ<jimnáziiimi tanárok állandó

szemináriuma.

Királyi akadémiai tanárságra törekszenek általában az összes
főgimnáziumi tanárok és más tudós férfiak, még ha a jelenben
nem is működnek semmiféle tanári állásban, még pedig állásukra
és állapotukra való különbség nélkül, különösen pedig:
1, az egyetemi és maguk az akadémiai rendkívüli tanárok ;
2. a különböző instruktorok nemcsak az egyetemen és a
királyi akadémiákon, hanem a főgimnáziumokban és más taninté
zetekben ;
;j. a nemesi akadémiák és kollégiumok praefectusai. ;
4. a mágnások és más nemesek házánál működő magán-nevelök.
Ez a négy osztály tehát, melyeknek tagijai az egész országban
íizét vannak szórva, alkotják főkép azt a tartalékot, melyből mind
^ főgimnáziumi, mind az akadémiai tanárokat venni kell.
Hogy azonban ezen tartalék sorsa ne legyen csupán a vélet
lenre bizva. kifejlendök még a következő pontok.
1. Mit értünk a lölállitott tanárképző-szemináriumon?
2. Mikcp jelöltetnek ki az ide fölvett itjak a tanári szolgálatra?
3. Mi módon és mily költségekből lartandók föl?
4. Mi módon nevelendök és képezendők fokozatosan egy tan
szék elnveréséig?
CCXVIII. §.
A tanárjelöltek

kollégiumának

fölállitásáróL

Hogy legyen egy válogatott ujakból álló testület, akik ezentúl
a tantárgyak derekas lanitására hivatva vannak, kegyelmesen évi
Aa lT77-iki líiilio F.Jiicíilionis.
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Ösztöndíjak alapíUatlak azok részére, akik a Iheologiai, jogi, orvosi
és bölcsészeti tudományokat, valamint a humanitás tárgyait külö
nös gonddal ismételik és majdan tanári állások elvállalására ké
szülnek az egyetemen. Az ilyen repetensek kijelölésének joga — az
egyes karok véleményének meghallgatása után — teljesen a királyi
egyetemi tanács kezében van, úgy, hogy ez a kijelölés a kormány
hatóságokkal való minden előzetes tárgyalás nélkül érvényes és
oda csak tudomásvétel végett jelentendő be, kivéve, ha esetleg a
javaslatba hozott vagy a többiek fölött kiválóan érdemes jelöltek
száma meghaladja a mcgállapitott ösztöndíjakat, mert akkor a ki
nevezéshez az ügy fölterjesztése mellett királyi jóváhagyás kérendő.
CCXIX. §.
A jelöllek és fülvélelük a repelensck koUétjuuuálm.
Kzen kollégium közösségébe tartoznak azok az iíjak, akik a
különféle tudományszakok ismétlésére alkalmas jelölteknek nyilvá
níttatnak s akiket nemcsak azon akadémiák elöljárói, amelyekben
vagy bölcsészeti, vagy jogi tanfolyamot végezlek, ajánlanak ilyenekül a királyi egyetemi tanácsnak, hanem a gimnáziumok is. ahol
a humaniórákkal foglalkoztak. Nyitva lesz azonban a belépés ál
lásra és állapotra való különbség nélkül mindazoknak, akik a
jövőben iskolai leendők végzésére szánják el magukat és tanulmá
nyaik kiegészítésére segítségre szorulnak. Azok a szerzetesrendek
ugyanis, amelyek gazdagabb alapítványokkal vannak ellátva, a
saját költségükön fognak gondoskodni tanári pályára szánt növen
dékeiknek kiképzéséről, mert ezután nehezen lesznek közülük
mások igazgatói tisztre alkalmazhatók, mint akik ezen nyilvános
ismétlő tanfolyamokon nyerték kiképeztetésüket és reményt nyúj
tanak arra, hogy mindenütt fennfogják tartani a tanulmányoknak
egyöntetűségét.
Akik ilyen jelöltekel ajánlanak, vizsgálják meg gondosan:
1. Vájjon természetes hajlandóság viszi-e őket a tudományos
pályára; vájjon arra a szakra, amelyre alkalmasaknak vallják ma
gukat, vannak-e megfelelő képességeik és különös tehetségük? Elsajátították-c azokat a segédismerelekel. melyeket az ismétlőtanfolyamra
magukkal kell hozniok?
2. Megnyilatkoznak-e bennük az iskolák igazgatására és az ifjú
ság kormányzására szükséges tulajdonságok, aminők a feddhe
tetlen vallásosság, türelem, nyájasság, józanság, szorgalom stb.,
avagy nem mutatkoznak-e inkább minden tekintetben ellenkező
jelenségek ?
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Ha mindezen löllélelek rendben találtainak, a királyi tarto
mányi igazgató egyetértő hozzájárulásával a jelöltre vonatkozó
összes adatok összeállitandók és a szüleiről, koráról* nyelvismeretei
ről szóló Írásbeli jelentés évenként, az első lelév vége Télé a királyi
egyetemi tanácshoz átkiildendö és innen kérendő a fölvételére vonat
kozó határozat.
Noha a különböző rendektől beküldött eme ajánlásoknak
jelentékeny súlyuk lesz, a jelölt mi:idazonáltal nem élvezheti tény
leg az ösztöndíj jótéteményét, mielőtt azon egyetemi kar előtt is,
mely erre ki van jelölve, szabályszerű vizsgálaton nem adta tanú
bizonyságát annak, hogy ezen jótéteményre bőven érdemesnek
bizonyult. A vizsgálatra kitűzött időt a hivatalos lap fogja közölni,
^^^ííy 1- i. úgy azok, akik saját költségükön szándékoznak tanulniányaikat megújítani és a tanári pályára elkészülni (ezeknek azon
ban előéletükről és a tanulmányi előmenetelükről hiteles bizonyít
ványt kell hozniok), valamint azok is, akik az akadémiák és
gimnáziumok ajánlatára és a kir. egyetemi tanács fölhívására ösz
töndijat élvezni óhajtanak, megjelenhessenek, vizsgálatra állhassa
nak és miután teljesen megfeleltek, a repelensek kollégiumába fölvehelők legyenek.
Ezen intézkedések közül, amelyekhez most kezdetben ponto
san ragaszkodni kell, némelyek idő multával némi változáson fogíiak keresztül menni, ha az erkölcsi magatartásról szóló minósitvényi táblázatok elkészülnek s ha az egész szervezet meghatározott
rendje állandósiltalni fog.
CCXX. §.
^ repelensek kollégiumába

fölveti jelöllek
köllsé<jei.

kiképezteUsének

módja és

Ezen tanárképző-kollégiumba fölvett iíjak, miként mondottuk, a
királyi egyetem pénztárából évi ösztöndijat kapnak, amelyet két
évig élveznek a humanitás jelöltjei s három évig a bölcseleli tudo
mányok repetensei. A többiekre nézve, akik a theologiai, jogi és
orvosi tudományok ismétlésével foglalkoznak, az ösztöndíj élveze
tének útja-módja még nincs megállapitva, mivel eddig csak azok
nak szokás ilyen ösztöndíjakat adományozni, akik szorgalmuknak
és tehetségüknek jelét adták és híjával vannak a tudományos
fokozatok elnyerésére szükséges költségeknek.
Egyébként mind ezek, mind mások tartozni fognak ezen
rend számára megállapítandó külön törvényeknek minden tekin
tetben engedelmeskedni, míhclvt a testületbe fölvétetlek.
14*
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Ami magát a nevelés és kiképzés módját illeti, a királyi
tanács föladata lesz minden igyekezettel és tervszerűséggel odahatni,
hogy ezen testület kiművelésére a karok legkiválóbh tanárai íolü<tyeljenck, akik a kfdön szabályzat utasítása szerint nemcsak az
ifjak tudományos haladását fogják támogatni segítségükkel, hanem
erkölcsiségüket és életmódjukat is szemmel fogják kisérni.
CCXXI, íj.
A jelöllek

elhelijezése az isméilölanfolijatn

elvéíjzése után,

A jelöllek az ismétlötanfolyam elvégzése után vagy nyilvános
tanintézeteknél fognak megtelepedni továbbra is, vagy magánszol
gálatba lépnek. Akik t. i. a humanitás tárgyainak ismétléséi elvé
gezték, átmehetnek a bölcseleti tárgyak ismétlésérc, vagy miként a
többiek, rendkívüli tanári állást vállalhatnak a nyilvános iskolák
nál, vagy tanulóifjak magántanitóikénl nuiködhetnck. vagy végül a
nemesi nevelőintézetekben felügyelői hivatalt viselhetnek.
Ami a theologiai rei>etenscket illeti, gondoskodni kell, hogy
az ismétlötanfolyam elvégzése után egyesek hitszónokokul és hilelemzökül alkalmaztassanak, amely tisztükben az iíjúságnak a
görög nyelv tanítása által is hasznára válhatnak. Azokat pedig,
akik az orvostudomány különböző ágait kiváló szorgalommal mű
velték és nagy reményt nyújtanak, hogj' ki fognak tűnni bennük,
olyan városokba fogják kiküldeni, amelyekben főkép az orvos
tudománynak az az ága virágzik, melynek elsősorban szentelték
magukat és ahol ezen szakmának leghíresebb tanárai tartózkodnak.
Itt bizonyos idő alatt tökéletesen ki fogják magukat képezni ebben
a szakmában és ha majd visszatérnek, rendkívüli tanároknak ne
vezhetők ki ezen karon. Ez különhen másokra is vonatkozik, akik
különféle tudományágakban kikéi)ezlék magukat, ha ugyanis kiváló
tehetségükkel és természetes hajlamukkal reményt
nyújtanak,
hogy a tanulmányi közalapból erre a célra fordított költségekért
kitűnő tudományosságukkal, melyei onnan magukkal hoznak, kár
pótlást fognak nyújtani.
Ha a szülök gyermekeikhez magántanítókat akarnak fogadni,
nagyon ajánlani kell nekik, hogy a végzett repetensek kollégiumá
ból válasszák azokat, még ha otthon is neveltetik gyermekeiket.
Egyrészt mert erkölcsiségüket és szorgalmukat már nyilvános ta
paszlalatok igazolják, másrészt, mert az ilyen nemes ifjak ezután
többnyire nyilvános iskolákba lépnek és azért nagyon érdekükben
áll, hogy magánoktatásuk a nyilvános tanítással megegyezzen. Sépen
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evégből nagyon hasznos lesz, ha a szulök íiaikat a szomszédos
iskolaigazgalóval olykor próbára létetik és megvizsgállatják. A nyil
vános tanintézeteket látogató gyermekek számára pedig mindifí az
iskolai igazgatók fogják kijelölni a magánlanílókal és e részben
főkép a végzett repetenseket fogják tekintetbe venni.
Akik tehát a tanárképzöl)en állami vagy magánköllségen a
különböző tudományszakokban kiművelték magukat, majd a saját
erejükből bővebb kiképzést szereztek a fölsorolt különícle állásokban :
ezek mindnyájan alkotni fogják azt a tartalékot, melyből a tanítók
és tanárok nagy választéka vehető lesz.

11. SZAKASZ.
Az iskolák rendtartása, tekintettel a tanulóifjúságra.
Az előbbi szakasz az iskolai rendtartás azon részének fejtege
tésével foglalkozott, mely az iskolák igazgatóira és tanító személy
zetére vonatkozik: a jelen szakasznak a tanulóiljúságot illető má
sodik rész van fönntartva. A népiskolák rendje, miként föntebb a
niásodik részben mondottuk, a nemzetek és vallások sokfélesége
miatt és egyéb sajátos körülményeknél fogva biztos és állandó
szabályokkal meg nem állapítható meg teljesen, azért e helyütt
főkép a grammatikai iskolák és gimnáziumok rendtartását fogjuk
tárgyalni. Számos rendelkezése azonban mind a népiskolákra,
niind magukra az akadémiákra is alkalmazandó lesz (mely utóbbiak
rendtartása egyébként az egyetemnek ezután bővebben kidolgozandó
szabályzatához fog alkalmazkodni).
Már a föntebbiekben igen gyakran mondottuk, hogy az iQak
nevelésének és oktatásának fő célja, hogy a királyhoz hü és a
hazára hasznos polgárokká váljanak. Ennélfogva m a g á n a k az
iskolai rendnek is egyedül ehhez a célhoz kell igazodnia. Már
pedig nyilvánvaló, hogy az állam holdogitására alkalmas polgár
legyen :
1. testileg friss és erős;
2. lelkileg tanult és sokoldalúan müveit;
3. erkölcsileg derék, jószívű és minden tekintetben tisztességes
életű.
Ha tehát a leendő polgároknak majdan ilyeneknek kell lenniók, nem lesz elegendő oly igazgatókat és szaktanárokat vá
lasztani nevelésükre, akik a fönt elsorolt tulajdonságokkal repdelkeznek, h a n e m szükséges, hogy magától az ifjúságtól is tökéletes
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legyeimet és teljes tájékozódást követeljünk erkölcsi magatartásuk
ban és minden cselekedetükben.
Evégből a nevelésügy egész épületéi a következő eszközökkel
kell megerősíteni.

I. Fejezet.
A tanulóifjúsáji ci|és/s4*iii állapotának 4|ond<»zás.*i.

CCXXIl. §.
-4 tanulóifjúság

egés7.sé(fi állapotát illető rendiartási
áttalálmn.

intézkedésről

Ha az iíjak magukra hagyatnak és mások fölügyelete alatt
nem állanak, egészségüket, sőt még életüket is gyakran veszede
lembe döntik. A legtöbb szülőnek szűkebbek az anyagi viszonyaik,
semhogy külön nevelöt vagy kísérőt adhatnának gyermekeik mellé.
Ezért javarészt az iskolának fog jutni az a föladat, hogy a távol
levő szülők szerepét belöltse és gondos figyelemmel megelőzzön
mindenl, ami az ifjúság egészségéi megkárosíthatná, tagjainak ép
ségét megronthatná, vagy épen életéi veszélyeztethetné. Azonkívül
gondoskodni fog alkalmas segílőszerek és eszközök beszerzéséről,
melyek az egészség ápolására, a lest megedzésére és erejének fönn
tartására közrehatnak.

ccxxm. %
Az ifjúságot fengegetö veszedelmek

elhárítása.

Senki sem várhat jogosan gondos körültekintést az ifjaktól
mindennapi cselekedeteiben. Minél nagyobb a számuk, annál kevésbbé készek az óvatosságra dolgaikban. Igy tehát a megfontolás
hiányát szigorú fegyelemmel és a vétkezők ellen megállapított bün
tetésekkel kell pótolni. A veszedelmeknek forrásai, melyeknek ki
vannak téve, főkép a következők: civódások, veszekedések, korcs
mák látogatása, éjjeli összejövetelek, nyáron a fürdés, télen a sikos
jégen való csúszkálás, kardok, török vagy pisztolyok hordása stb.
Ezek elhárítására tehát mindnyájuknak a leg.szigorúbban tiltva lesz:
1. fegyvert viselni vagy i)isztollyal lövöldözni;
2. veszekedést vagy civódást támasztani, vagy ilj^enekbe bele
él egj'cd ni ;
3. éjjel a megengedett időn túl hazulról kimaradni, vagy ami
még rosszabb, ide-oda csavarogni;
4. korcsmákat látogatni;
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5. nyáron ragadó fólyókban fürdeni vagy úszni;
(). télen a jégen csúszkálni vagy a hóban szánkázni.
Ugyancsak komolyan meghagyatik minden egyesnek, hog>' az
ércharang jelére otthonukba vonuljanak s az adott jelzés után
onnan kilépni ne merészeljenek. Hogy pedig ennek a rendelkezés
nek ereje és hatása legyen, a városi hatóság súlyos következmé
nyek terhe alatt kötelezze a családatyákat és házigazdákat, hogy a
lei;elsö ilyen kihágást legott vagy magának az intézet igazgatójának
^'"*tíy legalább a hittanárnak, vagy hitszónoknak bejelentsék; ha
pedig a bejelentést elmulasztanák, komoly niegintésben részesül
jenek. Ha ez sem fog használni, alkalmatlanoknak nyilvánítandók
a/, iíjúságnak szállásba fogadására. Ezek az intézkedések általában
az összes iskolafajokra ki fognak terjedni.
CCXXIV. 4}.
A iannlóifjúsívjnak

cinjexiéUn'zemiö játékok,

A tanítási órák okozta csömör minden korban, de különösen
n gyermekkorban nagyon terhes és csaknem elviselhetetlen. Amíg
tehát eléggé gt>ndoskodunk arról, hogy üdvös intézkedéssel minden
bajt megelőzzünk és a fékevesztett rakoncállankodásnak minden
útját elzárjuk : viszont szükséges lesz az unottság elviselhetővé téle
lére és a szigorú fegyelem enyhítésére alkalmat adni az ifjaknak,
hogy fölvidulhassanak és a tanulásban elfáradt lelküket fölüdítsék.
Hogy ez minden tekintetben a kellő rendben és zavar nélkül tör
ténjék, afölött az iskolai igazgatók fognak gontlosan őrködni.
Bizonyára senki sem oly keményszivii, hogj' az ifjakat állan
dóan a szobához akarná szegezni. De nagyon csalódnék, aki azt
hinné, hogy valami mesterkélt és iskolaszerű mulatság tanulás
okozta csömörüktől fölüditené őket. Kz a gondolkodás és eljárás
mód a nevelésnek kitűzött célját teljesen tönkretenné. Az igy ne
velt ifjak kétségtelenül üvegházban termelt növényekhez volnának
hasonlóak, amelyek korán elhervadnak és elhalnak. Az államnak
olyai\ polgárokra van szüksége, akik bármely terhet elvállalnak,
leslüket az év bármely szakában az időjárás viszontagságainak és
szeszélyének kiteszik s végül akiket erejevesztett és elpuhult termé
szetük el nem éktelenit.
Azért önként meg kell nekik engedni, hogy az esztendő bár
mely szakában a téres és szabad levegőt élvezhessék, hogy séta
közben társaloghassanak és az ilyen összejövetelek alkalmával
maguk eszeljék ki üdülésük csinjátMuódját, szóval, hogy játszanak.
De gondos előrelátással ügyelni kell majd, hogy a lelki fölüdülés
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épúgy, mini az iskolai elfoglaltság a főcéllal mindig összhangzásban
legyen, azért szükséges lesz a játékok fajait, helyét és idejét is meg
határozni cs mindenben határozott rendet és szabályokat meííál
e»*
lapítani.
-4 latuiIóifjnságnaK- cmjedélijezendö jálékok

fajdi.

Ha a játékoknak az összes iljak korához kell alkalniazkodniok a grammatikai iskolától egész az akadén)iáig, ha természetes
hajlamukkal meg kell egj'czniök. ha testi szervezetük gyarapítására
és megerősítésére kell hatniok, könnyen kitűnik, hogy azokat a
játékokat, amelyeket üIö helyzetben' szokás űzni, nem szabad egy
könnyen megengedni. Ellenben azokat, melyekkel együtt jár a test
tagjainak gyakorlása, melegen ajánlani kell. Továbbá a testi moz
gásokat lábainkkal vagy karjainkkal végezzük ; azért maguk a játékok
ezen kétféle gyakorlatfajra vezetendök vissza.
Ami a lábgyakorlatokat illeti, a játékot úgy kell rendezni,
hogy kiváló ügyességet adjon a helyes járásban, futásban és ugrás
ban, akár azután testünket kell a magasba emelnünk, akár vala
mely távolságot megfutnunk.
A kargyakorlatok kivállkéj) súlyoknak emeléséből, hordozásá
ból, húzásából, tolásából és célba dobásából fognak állani, miköz
ben a kor- és erőviszonyok mindenütt szem elolt tarlandók.
íme ezek azok a gyakorlatok, melyekből a kitűzött eélnak
megfelelő játék-szabályzat készíthető és amelyek nemcsak az illen
dőség, hanem az egészség ápolásának törvényeihez is vannak
szabva. És ha elismerjük, hogj' miként a lélek, úgy a test is gya
korlás által tökéletesedik, nem lesz-e érdemes a nevelésnek ezen
fajára is gondos ügyeimet fordítani, amelyben bizonyára sok fontos
mozzanat rejlik, hogy ezt minden részletében helyesen rendezzük
és úgy szervezzük, hogy ezen fejezetből is kiváló javak háromoijanak az iíjakra és a leendő polgárokra.
CCXXVL §.
Ifjúsági j'áickterek

kijelölése.

Már föntebb jeleztük, hogy a nevelöknek semmitől sem kell
jobban óvakodniok. mint attól, hogy növendékeiket valamikor
magukra hagyják. Az ifjúság kerüli a vizsgálódó szemeket s vigyázat
lanságában veszedelmekbe dönli magát. Ezeknek megelőzésére igen
1 Valúszinüieg kártya v. más elTélc játékra céloz a R.

\y.
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üdvös iniézkcdés volna, ha maguk a luigyobb és kisebb városok
minden tanintézet székhelyén az osztályok és hallgatók számához
mért meghatározott helyei jelölnének ki és ezt játszótérnek föl
szerelnék.
A lélek fölüdílésének két módja van, az egyik, t. i. a rendes,
í»z egészség fönntartására és a szellemi erők helyreállítására szük^^ges, a másik reudkívfdi és csak meghatározott időszakokban
alkalmazandó.
Amaz első módnak a mindennapi gyakorlat az alapja; a
másotlikra, amely mintegy jutalma a munkának és szoi-galomnak.
nyár idején hivandók meg az ifjak, egy vagy kél napi szünet enge
délyezésekor. Ezen fajta szellemi üdülésre külön helyei kellene
kijelölni, ahol ez könnyen megtörténhetik.
Az első, a mindennai)i üdülésre szánt helyei a városban, még
pedig amennyire lehetséges az iskola, vagy a tanárok lakásai mel
lett kell kijelölni, hogy ezek kényelmesen felügyelhessenek a játé
kokra, melyekkel az iíjak mulatnak. De ha ez nem lehetséges, a k k o r
legalább a várostól mentől kisebb távolságra tűzzenek ki megfelelő
nagyságú lerületel.
A másik helynek, mely nyári szórakozásra van szánva, nem
szükséges a városban vagy közvetlen közelében lennie. Vala
mennyire távolabb eshetik, de nem többre egy órajárásnyinál.
Ne legyen művelés alatt álló terület, hanem süru, lombos fák s
közöttük folydogáló üditő forrás tegyék kellemessé és ajánlatossá.
Kz a térség az oda gyülekező tanulók száma miatt az előbbi
nél tágasabb legyen. Ilyen helynek kijelölése nem is róhat súlyos
terhet a nagyobb vagy kisebb városokra, mert a telkek ára annál
kevesebb szokott lenni, minél távolabb esnek. — Knnek megállapí
tása különben kölcsönös megbeszélés útján és a körülmények latbavelésével egyelőre az iskolaigazgatók és a városok közönségére bizatik,
mig a tartományi és intézeti igazgatók utasításai ugyané dologról
bővebben fognak intézkedni.
CCXXVIl. i;.
A szellemi üdülésre kilüzöU Uíö,
A nyilvános előadásokra szánt órák megtartása a m á s o d . részben van leírva. A rendkívüli előadások ideje az igazgatók és
tanárok közös megállapodásával tűzendő ki. S valamint az órák
beosztásánál különösen a tanításra fordítandó időre kell figyelni s
az otthoni készülést és ismétlést is tekintetbe kell venni, azonképen
a mindennapi üdülésre szánt órák kitűzésében is mindenkor ugyan-
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erre kell majd vigyázni. Mivel pedig a különböző és sokban ellen
tétes helyi szokások miatt alig tartható meg mindenütt ugyanazon
szabály, a szellemi üdülésre fordítandó idő kijelölése a játékok
vezetőinek lesz a dolga. E részben gondosan ügyelni kell majd a
következőkre:
1. A szárakozásra engedélyezett órák megválasztása a nyil
vános előadásokból, vagy az otlhoni előkészületből s ismétlésekből
semmit sem vonjon el.
2. Ezen szórakozásoknak kezdete és vége az egész héten ál
pontosan megállapítandó.
3. A játékoknak szánt helyen nbban az időben, mely a rend
kívüli tárgj-akra és a reájuk szükséges készülésre és ismétlésre
fordítandó, nemcsak tartózkodni kell a játékoktól, hanem az iíjúság odasereglésct sem szabad megengedni, kivéve esetleg azoknak,
akik rendkívüli tárgyak tanulására vállalkoztak és közösen akarnak
ezen a helyen készülni és ismételgetni.
4. Az előadások és az isteni tisztelet idején, valamint a
bevonulásra adott jel után tilos ott tartózkodni.
Egyébként mindezeknek helyes elrendezése az igazgatók belátá
sától fog függni, akik a helyi életmód és beveti szokások szerint
fognak határozni és ezt az egész ügyet a legcélszerűbben el fogják
igazítani.
CCXXVIII. §.
A rend főnntaríása

a szellemi üdülés

közben.

Ha ezen szellemi szórakozások helyesen lesznek szervezve,
nemcsak a lesti épségnek, az egészség fönntartásának, az erők
edzettségének és az idegek és csontok megerősödésének fognak javára
válni, hanem ösztönzésül is használhatók majd a gyermekek szor
galmának főlébresztcsére. A tanuló ifjúság ugyanis a játék meg
engedését jutalomnak, megtagadásai büntetésnek fogja tekinteni.
S minihogy ezek igen közel állanak egymáshoz és csaknem ugyan
azon időben hajthatók végre, mi tarthat vissza, hogy ezen eszkö
zökhöz forduljunk, melyek a nevelés céljának és az ifjak hajlamai
nak különösen megfelelnek ? Azonban e cél elérésére a szórakozá
sokban sok varázsnak és kívánatos mozzanatnak kell lennie, hog>'
ezeket a gyermekek mindig nagy gyönyörűséggel megragadják.
Bizonyos művészies változatosság t. i., a körülmények tervszerű
előkészítése, a mindenütt látható szabályszerű rend és más eílelék
nem kis hasznára lesznek a dolognak. Ennélfogva:
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1. A tereket, miként mondottuk, mind a rendes, mind a rend
kívüli szórakozások részere mindenütt ki kell jelölni, még pedig az
iskolaépület mellett, vagy legalább mentül közelebb a városboz.
2. Maguk a terek a különböző osztályok szerint kellő részekre
osztandók.
3. Az egyes játékok alakja, melyekel föntebb általánosságban
említettünk, leírandó, kellően szabályozandó s az iljak korához és
erejéhez alkalmazandó.
4. A mindennapi üdülés idejét minden helyen külön kell meg
állapítani, mert erre általános szabályt nem lehet fölállítani.
Továbbá ezen pár útbaigazításból a következő észrevételek
folynak, amelyek a kitűzött célhoz nagy mértekben hozzájárulnak.
1. Miután ezen terek egyszer a tanuló iljúí-ágnak adományoztaltak, teljesen az ő birtokában kell maradniok annyira, hogy innen
minden más embert lávoltartani és kizárni lehessen, ha szükséges
még a városi hatóság közbelépésének igénybevételével is. Oe miként
a néptömegtől elkülönített eme hely az iíjúság szemében megbecsü
lést és jutalmat fog jelenleni. úgy viszont gondoskodni kell, hogy
az osztálycsoporloknak megfelelően elosztassék, nehogy az alsóbb
osztályok tanulói a felsőbbekkel kénytelenek legyenek összevegyülni,
hanem mindig a maguk csoportjában tartózkodjanak. Továbbá, a
hely alkalmas fekvésére nemcsak azért kell ügyet vetni, bog^' a
játszókra könnyebb legyen fölügyelni, hanem azért is, mert remélhelö. hogy állandóan fognak nézők akadni, akik a játékokat szem
mel fogják kísérni (már pedig sok függ attól, hogy ha nézőközön
ség van jelen).
2. Ha a játékokat kellően megválasztjuk és kieszeljük, ha jól
alkalmazzuk az ifjak erejéhez és lelkületéhez, alig fogják várni
ezeket az órákat, hogy fölvidulhassanak s gondosan óvakodni fog
nak, hogy esetleg a sajál hibájukból kizárassanak belőlük.
3. Az üdülés idejét a helyi viszonyok és szokások kívánalmai
szerint úgy kell megállapítani, hogy a szellemi szórakozás majd
hosszabb, majd rövidebb ideig tartson. így elejéi lehet venni, hogy
a dolgot megunják, ami ebben a korban nagyon könnyen megesik.
4. Az üdülés tartama alatt a gyermekeket soha sem szabad
magukra hagyni, azt sem szabad megengedni, hogy a felügyelőknek
őrködő szeme elöl bujkáljanak.
5. Minden osztály szelvényében egy elkülönített hely jelölendő
ki. amely könnyen szemükbe ötlik az elhaladóknak vagy nézőknek
és amelyre a bűnösöket száműzik, mialatt a többiek a játékban
gyönyörködnek.
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6. Azoknak nevOt, akikre különös figyelmei kell fordítani,
legott a nyilvános előadások ideje után följegyzi inin<len tanár
annak a számára, aki azon a napon a játékot vezetni fogja.
7. Akik biintetésre méltók, azonnal a játék kezdetén a bűnletö
helyre küldendők.
8. Minden pártoskodásnak, eivódásnak és veszekedésnek gon
dosan ülját kell vágni.
Az elVéle jálékok üzésc elsősorban a testi egészségnek nagy
javára válik, azután a tanulásban elfáradt szellem is fölfrissül és
új erőket gyűjt.
Nincs ok, hogy a tanárok a játékokra való fölügyeletet a mél
tányosnál nagyobb tehernek tekintsek. Mert ha a szülök szemében
oly rendkívül kedvesek azok a kötelességek, hogy kiváló gonddal
részesítsék mindabban gyermekeiket, ami csak jellemüket jobbá
leheti, szellemi tehetségeiket kiművelheti, testi szervezetüket erősith e ü : az iskolák iga/.galóira és tanáraira épenséggel nem lehet
közömbös, hogy tisztüket, melyre kötelezlek inagukal, minden
részében pontosan teljesítsék. Mert amikor elvállalták, egyúttal
mintegy szülőikké leltek növendékeiknek. Ennélfogva lelkiismere
tük kötelezi, hogy becsületesen meg fognak tenni mindent, ami a
j ó és minden tekintetben tökéletes nevelésre bármi módon befolyás
sal lehet. Kgy külön szabályzat mégis módot fog adni, hogy ezen
teher némileg megkönnyíllessék.

II. Fejezet.
A laiiiiló iíJMsáii S7.4>lk>nn l(iinnv<'l(''>s«i.

A lanuló ifjúság szidlenti himiiuelésén' vonatkozó
désröl álialáhan.

reiuUarlási

inlézkc-

Az ifjúságnak a különböző tudományokban való oktatásáról
szó volt ezen tanügyi szervezet második részében : ennek a helynek
van fönntartva mindannak vizsgálata és megállapítása, ami ezen
üdvös dolog végrehajtásának előmozdítására, vagy az akadályoknak
elhárítására hatékonynak fog mutatkozni. Az elsőre tartozik az
ifjaknak nagy nicgválogatással megejlendö fölvétele az iskolába, a
tanításra kitűzött időnek pontos belariása, az állandó törekvés a
versenyre, a vizsgálatoknak különféle fajai, a jól érdemesülteknek
jutalmai, a hanyagok ellen irányuló büntetések. A második vonat
kozik a tanároknak a leckeórák megtartásában és a tanulóknak
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ezek hallgatásában tanusilott iianyagságára, a kiszaboU idő megi'öviílilésére, az iskolából való sürü elmaradásra, túlságos szünetek
nek engedélyezésére.
CCXXX. ^.
A nóoenilélvek fölvételénél lannsildutló

ótmlossáijról

általában.

Minlhogy a népiskola az tígész nevelésnek első alapvonalait
rajzolja meg, könnyen kilünik, hogy ide válogatás nélki'd kell a
gyermekeket fölvenni, miután a tanulásra alkalmas kort elérték,
föltéve, hogy ennek valamely kfdönös ok nem áll útjában. Amikor
azonban a népiskolából, vagy magán és házi oktatás után g r a m m a 
tikai iskolába, vagy ebből a gimnáziumba, majd az akadémiákra
lépnek át, nem csekély körCdtekinlésre lesz szükség, amelyről most
részletesen kell szólanunk.
CCXXXI. §.
A nöocmlcKi'k fölvélelénél lannsilamló óimtossá(jiré)l, amikor
iskolából ({ ijrammatikai iskolába lépnek.

a nép

Ila a népiskolák tökéletességéhez már semmi kívánni való
sem hiányoznék és a gyermekeket kellően kiképeznék és előkészíte
nék a latin iskolákra, joggal meglehetne kövelelni, hogy m á r a
grammatikai iskolába való átlépésük alkalmával szigorúan mcgvizsgáltassék arravalóságuk. De minthogy a népiskolák a kész
tökéletességtől, amire több eszlendö kell, annyira távol állanak,
hogy még csak első alapjaik vannak megvetve: a túlságos szigorú
ság igen számosakat megakadályozna a grammatikai iskolába való
följuláslól és régi tanítóikhoz utasítaná a drága időnek és a nevelésük
előbbrevitelének nem csekély kárára. Ezért a grammatika első
évében a tantárgyak anyaga úgy választandó meg és osztandó be,
hogy a szorgalmas tanulókat haladásukban niitsem hátráltassa, a
lassúbbaknak pedig alkalmuk legyen az elhanyagolt részek kipóto
lására. De a tudatlanok és a latin nyelv elemeibe be nem avatot
tak a grammalikai iskola küszöbétől egyáltalában távoltartandók.
Kzekból könnyen fölismerhető, melyek a szülőknek, gyámok
nak, maguknak az iljaknak és az iskola élén álló igazgatóknak
kötelessége a növendékek fölvételét illetőleg. Természetes tehát,
hogy akik növendékeket visznek a grammatikai iskolába, figyelmeztetendök, vájjon ezek a jelöllek
1. legalább tizedik életévüket betöltöllék-e, hacsak valami
rendkívüli dolog nem merül föl némelyiknél.
2. Tudnak-e latin vagy hazai nyelven irott, vagy nyomtatott
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könyveket olvasni, azonkivül még tudnak-e latin névszókat, mellék
neveket és igéket ragozni.
3. Irnak-e ezen nyelveken és megfeleiö-e a betűvetésük.
4. Szereztek-e otthonosságot a számtani alapművelelekben.
5. Ha ezen föltélelek meg\annak, a növendékeket az előadá
sok kezdete elölt néhány nappal el kell vezetni az igazgatóhoz, hogy
próbára állíthassa őket és nevükéi a rendes jegyzékbe beiktathassa.
6. Be kell mutatni erkölcsi magaviseletükről, korukról és az
eddig tanult tárgyakban tanúsítóit előmenetelükről szóló bizonyít
ványukat, melyet a tanító és a helybeli plébános, vagy (ha a jelöltek
elsőrendű népiskolából jönnek) az igazgató és a liitoktaló aláírásá
val van ellátva.
7. Az igazgató a szülőknek és gyámoknak őszintén és barát
ságosan föltárja, mi a véleménye a jelöli tehetségéről és megérteti
velük, hogy az iskolába való iölvétel nagy jótéteménynek tekin
tendő és hogy a jelölt az iskolai szabályokat pontosan megtartani
köteles. Ezután a növendék az iskola megbecsülésének és tekin
télyének emelése végeit szertartásos ünnepélyességgel kötelezi magát
az iskolai törvények lelkiismeretes megtartására.
CCXXXII. §.
A növendékeknek

a felsőbb osztályokba onló fölvételénél
óvatosságról.

tannsitantló

Valamint a gyermekeknek a grammatikai iskola első osztályába
való fölvételénél állalában elnézést kell majd tanúsítani, úgy viszont
szigorúan kel) eljárni azoknak megvizsgálásában, akik vagy otthoni
magánoktatás után, vagy a grammatika első osztályából akarnak
felsőbb tanulmányokra föllépni.
Ami a másik részi illeti, amely otthon, magánúton vetette
meg tanulmányainak első alapjait, mindenki belátja, mily nagy
érdek fűződik ahhoz, hogy a nyilvános iskolák tantervének meg
felelő oktatásban részesültek legyen. E célból igen nagy hasznukra
lesz, ha a magán- és házínevelökct, miként m á r föntebb megjegyez
tük, az egyetemen képesített repetensek sorából választják és a
legközelebbi tanintézetek igazgatóival állandó érintkezést tartanak
fönn. Az ilyen itjakat azonban idejében kell az iskola igazgatójának
bejelenteni.
1. Az igazgató a fönt említett bizonyítványt m i n d a házi tanítótól,
mind attól, aki esetleg az ilyen oktatás felügyeletével meg volt bízva,
beköveleli.
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2. A jelöltet annak a tanárnak segítségével, akinek osztályába
lépni kíván, az egész anyagból, amelyet tudnia kell, alaposan meg
vizsgálja.
;i. Ha a várakozásnak teljesen megfelelt, a szokott módon
azonnal fölveszi a tanulók sorába4. Ha nem felel meg, valamely alsóbb osztályba sorozza, hogy
a kívánt fokozathoz szükséges előismeretekre jobban elkészüljön, vagy
pedig eltiltja a további iskoláztatástól. Van ugyanis egy régi királyi
rendelet, hogy azoknak (főleg a nem nemes vagy polgári sorsban
élö ifjaknak) akik elsőrendű osztálytársaiktól nag>'on elmaradtak, ne
engedtessék meg tanulmányaiknak további folytatása, hanem álla
potuknak és az állam érdekeinek jobban megfelelő életpályára
tereitessenek. E tekintetben ne legyen elnézésnek és engedékenység
nek helye, főképen, ha a jelölt nagyon fiatal korú.
5. Akik távolabbi helyekről jönnek és a mindennapi élet fönn
tartására, vagy betegség esetére a szükséges eszközöknek híjával
vannak, nem egy könnyen fognak fölvétetni, hanem közelebb eső
lanintézelckbe fognak utasíttatni.
CCXXXIII. §.
A rendes előadások

órafelosztása.

Minél gyorsabban múlnak a vissza nem idézhető órák és
minél biztosabb károk háramolnak helytelen fölhasználásukból,
annál nagyobb előrelátással kell gondoskodni, hogy az ifjak zsenge
koruktól hozzászokjanak az idő megbecsülésére, minden alkalom
nak okos és szorgos megragadására és hasznos fölhasználására.
E tekintetben mintegy például fog nekik szolgálni az időnek az
iskolában való rendes beosztása, melyet naponkint meg kell nczniök.
A grammatikai iskolában és a gimnáziumban régi szokás sze
rint az előadás öt órát vesz igénybe, t. i. két és fél órát délelőtt és
ugyanannyit délután. Még pedig télen, vagyis az első félévben reg
gel fél nyolc órakor, délután fel kettőkor kezdődik, ha egyébként
a sajátos helyi körülmények megengedik. A második félévben pedig,
amidőn a nappalok már hosszabbak, nemcsak hasznára lesz az
ifjúságnak, hogy hozzászokjék a kellemes korai idő hívására ág>'ából frissen kiugrani, hanem a növekedő hőség miatt időbeosztását
a szükség szerint úgy megváltoztatni, hogj' a második félév
ben a tanítás reggel fél hét, délután fél három órától kezdődjék.
Ami a népiskolákat illeti, miként m á r föntebb mondottuk, itt
a tanítás ideje későbben fog kitűzetni, ha majd berendezésük egyéb
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tekintetben is meg lesz állapitvíi. Az akadémiákon a rendes elő
adások igénybe fognak venni két órát délelőtt és ugyanannyit délután
ugyanazzal a különbséggel a téli és nyári hónapokban, mint ahogy
a második résziiez tartozó láblázat mutatja.
Hogy pedig ez az idől)eoszlás a hallgatóknak jeles szabályává
váljék és eszerint osszák be a leghelyesebben mindennapi iskolai
ellőglaltságukat, arról lenni íbg a tanárok példája, melyet köteles
ségük pontos teljesítésében tanítványaiknak nyújtani lógnak, ha
t. i. mindjárt a szabályszerű idő kezdetén megjelennek az iskolá
ban és a hiányzók bejegyzése után legott megkezdik az előadást és
hasonló élénkséggel folytatják; ha semmi másnak földolgozásába
nem fognak bele, mini ami ki van tűzve; ha az előadás idején
semmiféle hivatalos üdvözléseket meg nem engednek, kivéve eset
leg az igazgató tudtával és helyeslésével olyanokat, melyek inkább
ösztönzésül szolgálnak az ifjüságnak, mintsem hátráltatására; végül,
ha az iskolában végzett anyagnak főpontjait pontosan a naplóba
bevezetik. De általában szigorüan tilos legyen a tanítóknak és a
tanároknak az iskolából kiléj)niök, mielőtt az utánuk következő
meg nem jelenik, ha az előadások egyhuzamban következnek
egymásután.
CCXXXIV. §.
A ueiélkedésröl

állaláhfin.

Tapasztalati tény, hogy a kedvező tanulmányi előmenetel nem
csak a tanítást végző tanárnak rátermettségétől és ügj'ességétől függ,
hanem megkívántatik ezenkívül, hogy a tanulók teljesen a tanítók
szándékához alkalmazkodjanak s tanításukat odaadó íigyelemmcl
hallgassák, az ő buzgalmukkal a maguk tevékeny és szorgos igye
kezetét szakadatlanul egyesítsék. Ha ez nem történik állandóan,
hiábavaló az iskola minden munkája, oda van a szülök vágya,
remén^^e s az államnak a tanügyi célokra áldozott költségei teljes
séggel kárba vesznek és semmivé válnak.
Az ifjúság íigyelmének és szorgalmának fölébreszlésére szol
gáló mindennapi eszközök a jutalmak és a büntetések, amelyeknek
mind a nyilvános, mind a magán iskolákban kétségtelenül nagy
hatásuk szokott lenni, föltéve, hogy célszerűen és mértékkel alkal
mazzuk. De ezekről lesz még módunkban közelebbről szólani;
most egy nem kevésbbé hathatós eszközről, azaz a vetélkedésről
kell eg}'et-mást elmondanunk.
Világos, hogy verseny nélkül az ifjak igyekezete elernyed.
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viszont azonban ügyelni kell, hogy a niérlcktclen vetélkedés
a becsületes és nemes jellem értékéből ugj'anannyit le ne vonjon,
niint amennyivel a szellem kiműveléséhez hozzájárul. Hogy tehát
a vetélkedés józan és a kitűzött célnak megí'elelö legyen, erre nézve
jelentékeny haszonnal fognak járni a most következő észrevételek.
CCXXXV. §.
Azon intézkedések,

melyek az ifjúsáff
lésére és táplálására

között a vetélkedés
szolgálnak.

fölébresz-

A vetélkedés bizonyos kitartó törekvés kor- és pályatár
sainknak utolérésérc vagy legyőzésére. Ennek magvai az iijúság
egyéni önérzetében rejlenek. A dicsőség ingere kellemesen hat reá,
az ismételt mérkőzések erősítik, a kiváló példaadások növelik s
végül a nyilvános elismerés, mely minden törekvést szívesen meg
dicsér, rendkívüli jutalmat és ösztönzést jelent rá nézve. És így
már ebből is eléggé kitűnik, miért kell a nyilvános iskolának tel
jes joggal elsőséget adni a magán iskolák fölött. Ezekben ugyanis
más eszközökkel nem igen szokás a szorgalmat fölébreszteni és
táplálni, mint jutalmakkal vagy büntetésekkel, melyek nem ritkán
káros következményeket vonnak maguk után. Ellenben amazokban
a vetélkedési kedv és a dicsőség legszebbikére való vágyódás lelkesíti
az ifjakat, anélkül* hogy gyakran kellene folyamodni eíTéle édesgető
vagy elrettentő szerekhez.
Hogy ez annál biztosabban elérhető legyen, mindjárt kezdet
ben, amikor t. i. az iskola újra megnyílik, ebben is bizonyos fény
nek és ünnepélyességnek kell megnyilvánulnia. Azért a tanulók
osztályaik szerint beosztva, ünnepélyes szertartással vezetendök be,
körülöttük a hatóságok, a plébános és a helyi előkelőségek gyüle
kezetével, akik őket a törvények pontos megtartására, megfelelő
erkölcsi viselkedésre, kötelességeik teljesítésében pontosságra és
szorgalomra atyailag buzdítják és komolyan figyelmeztetik.
Továbbá, az ülőhelyeket a múlt évben szei-zett érdemeik sze
rint kell nekik kijelölni, úgy, hogy a legjobbak az első, a közép
szerűek a második, a többiek az utolsó padsorokat foglalják el.^
A tananyag tárgyalt főrészeiből minden hónapban megvizsgálandók és érdemeiknek megfelelően osztályozandók s az ülőhelyek az
osztályozáshoz képest jelölendők ki.
Hogy ebben a tekintetben az igazságosság pontosan megtar1 Az úgj'nevezett locatio, mely 1868-ig dívott, amikor Eötvös eltörülte.
Az n77-iki Ratio Educalionis.
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tassék, az igazgatók, miként már fentebb mondottuk, gyakrabban
meg fogják látogatni az előadásokat, magukkal vivén olykor a hit
oktatót vagy hitszónokot, ha ez a vizsgálat a magaviseletre terjed
ki. hogy ily módon nemcsak a tanároknak iskolai kötelességeik
teljesítésében tanúsított szorgalmáról, hanem a tanulóknak tanul
mányi elömcneleléröl is meggyőződést szerezzenek, mindnyájukat
buzgalomra s szép igyekezetre serkentsék és lelkesítsék, Krre a célra
iiavonkint vizsgálatot rendeznek, hogy az osztályozás megejthető
és jegyzőkönyvbe foglalható legyen.
Továbbá, a tanároknak a grammalikai iskolában és a gimná
ziumokban e részben a következő feladataik lesznek:
a) Miután az osztályzatokat kihirdették és a tanulók padjaik
ban elhelyezkedtek, a tanár nyilvánosan kinevezi a felvigyázókat.'
Ezek mindig az első osztályzatot nyert tanulókból választandók s er
kölcsileg a lehelő legniegbizhatóbbak legyenek, hogy t. i. iskolatársaik
nak mind szerénységükkel ésjániborságukkal, mind a tanulásban való
szorgalmukkal példával járjanak elöl. Továbbá, ezen felvigyázók
nak kötelességük lesz, hogy az előadások kezdeten következetesen
ott legyenek és a tanár jelenlétében az emlékezetükbe vésett lecké
ket egymásnak kölcsönösen felmondják, azoknak emlékezetét,
akikre felügyelnek, pontosan próbára tegyék, magaviseletüket fel
jegyezzék, külső csínjukra mind az iskolában, mind a játszóiéren
vigyázzanak s más elVéle, amit az igazgató elrendelni jónak lát.
h) A íclvigyázókat, ha kötelességüknek pontosan eleget tettek,
a hét végén, ha pedig kevésbbé alkalmasaknak s nem elég j ó
magaviseletüeknek találta ökel, a meghatározott idö előtt is mentse
fel tisztjüktől a tanár és más alkalmas tanulóval helyettesítse az
első osztályzatúak közül.
Az ilyen felmentések és helyettesítések azonban fontos okok
ból általában minden kedvezéslöl mentek legyenek s minden
kor bejeg>'zendök az iskolai naplóba a változást előidéző okok
kal együtt.
c) Hogy pedig a felvigyázók megválasztása bármely időben
kellő módon megtartható legj'en, miként m á r közöltük, minden
hónap végén szükséges lesz új osztályozást megejteni, felhasználván
e célra az egész hónapban szerzett érdemeket és szokásos vizs
gálatokat.
d) Az első félév befejezése után szigorúan számbaveendő az
erkölcsi magaviselet és a tanulmányi előmenetel. És pedig azok a
tanulók, akik érdemesek, hogy a következő esztendőben magasabb
1 Decurio.
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osztályba fellépjenek, a «jelöliy>^ névvel tüntetendök ki, a töbl)iek a
«visszamara(lói>^ jelzőt kapják. Mindkét résznek nevei egy lapra tisz
tán leirandók és megerősítés végett az igazgatónak l)eniulatandók,
aki majd az egyes osztályokban való kihirdetésiikröl gondoskodik,
a jelölteket érdemük szerint nyilvánosan niogdicséri, a hanyagokat
szorgalomra és megfeszíteti munkára serkenti. Ha valamelyik a
jelöltek közül elhanyatlik, a visszamaradok közül pedig a javulás
és iparkodás útjára tér, ez eseti)en amaz a kapott kilünteléstől meg
fosztandó, emez pedig felruházandó vele. Végül a névsort az isko
lában látható helyen ki kell függeszteni és be kell mutatni azoknak
az előkelő férfiaknak, akik az iskola meglátogatására odajönnek,
hogy ily módon ezen nyilvános bizonyítványban a szorgalmasak
megkapják a megérdemelt dicséretel, a hanyagok pedig a restsé
gükhöz méltó rosszalást.
A tanév vége felé az egész évi érdemek szerint megállapított
osztályzatok minden iskolában és minden karon nyomtatásban
fognak kiadatni.
Ezek tehát azok az eszközök, melyek mindjárt az iskolák újból
való megnyitásának küszöbén mind a vetélkedés felébresztésére, mind
annak ápolására bevezethetők és alkalmazhatók volnának. Azonban
semmi sincs reá nagyobb hatással, mint a nyilvános próbaverse
nyek és vizsgálatok, melyekről most kell szólanunk.
CCXXXVI. §.
A vizsgálatuk megtartásáról

általában.

Az iskolai vizsgálat általában nem más, mint próbája és
kipuhatolása az előmenetelnek, melyet a tanulók a különféle köte
lező tantárgyakban tanúsítottak. Alakjuk és jellegük nem egj^féle:
vannak ugyanis közönséges vizsgálatok,-' melyeket a tanár vagy az
igazgató tetszése szerint tarthat, ahányszor az ügy érdekében jónak
látja; továbbá nyilvános és ünnepélyes vizsgák és végre rendkívüli
vizsgálatok, amelyekről kissé bővebben kell szólanunk.
CCXXXVII. *!.
Az ünnepélyes

vizsgálatok.

Ünnepélyes vizsgálatok minden félév elteltével fognak tartatni
válogatott ifjakkal, amelyeken nemcsak a tanulóknak félévi elő1 Candidntus. 2 Renianentes.
3 Rendes kikérdezések I. Fínúczy i. m. II. 229. I.
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meneteléről, hanem maguknak a tanároknak szorgalmáról és taní
tási képességéről is meggyőződést lehel majd szerezni és egyúttal
meg lehet állapítani, mikép lett eleget az iskola a hozzá és tímá
raihoz fűzött várakozásnak s micsoda eredmén3'e lett a félév elmul
tával a reája fordított költségeknek.
Ami ezen vizsgálatok formáját és megtartásuk módját illeti,
ez körülbeiüi a következő pontok]>a foglalható:
1. Ezen vizsgálatoknak megszabott ideje a téli és nyári félév
végén van, amely április és szeptember végére esik a gimnáziumok
ban és a grammatikai iskolákban; az akadémiák mind az időre,
mind a vizsgálatok egyéb körülményeire nézve a királyi egyetem
hez fognak alkalmazkodni. Az cgj'etemi tanács e tárgyban állandó
szabályzatot fog kidolgozni, mely jóváhagyás után hasonlóképen
közzé fog tétetni.
2. Időtartamuk egyetemlegesen nem szabható meg, mivel ez
főleg a vizsgálatra álló ifjak számától függ. Ennélfogva ez az igaz
gató belátására van bizva, aki gondosan ügyelni fog, hogy ezalatt
a többi osztályok munkarendjében semmi változás be ne álljon.
3. Ugyancsak az igazgató gondoskodni fog, hogy az előkelő
férfiak minden társadalmi rendből, úgy a városiak, mint a környé
ken lakók, főleg azok, akik hivatali állásuknál fogva kitűnnek, vagy
a tanulók szülei, erre az ünnepélyes ténykedésre meghivassanak. Hogy
pedig ezen vizsgálatoknak minden részrehajlástól valít mentessége
kitűnjék,
4. s nehogy a titkos részrehajlás gyanúja felébredhessen, az
igazgatónak gondja lesz, hogy a megvizsgálandók névsorát több
ször leírassa és a vendégek között szétosztassa. Feljogosítja őket,
hogy bárkit felszóhthassanak. s ennek a feltett kérdésre felelnie
kell, vagy arra is, hogy az előirt tananyagból kérdezhessenek vagy a
felteendő kérdést kijelölhessék. Ezen eljárásból az összes jelenlevők
teljesen meg fognak győződni, hogj' mind a kérdések feltevése, mind
a felelő kiszólítása teljesen a véletlentől függ és nem forog fönn
semmiféle csalás és titkos összejátszás.
5. Hogy ezek a vizsgálatok a kitűzött célt annál biztosabban
elérjék, fontos helyet kell elfoglalniok a tanulók képzeletében, ami
bizonyos külsőségekkel és előkészületekkel lesz elérhető. Ennélfogva
«) a tanári értekezleten kitűzött vizsganapot az igazgató az
osztályokban kihirdeti. Egyrészt azért, hogy az iljak kettőzött szor
galommal készüljenek és szülőiket vagy gyámjaikat értesítsék, más
részt, hogy a kivánt előkészületek megtörténjenek. Nevezetesen,
hogy eközben a tanárok az iskola hivatalos naplójából kivonatol
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készítsenek és a tananyagot, ahogy az elmúlt félévben az eg>'es
hónapokra eloszlott, kiírják és rendezzék; hogy elkészüljenek a j e l lenilapok,' melyeknek alakja később le log iralni; hogy a
távollevő szülök, rokonok és pártfogók Írásban meghívassanak;
hogy lelkeressék az iskola székhelyén tartózkodó nevezetes fér
fiakat, akiknek meghívására a praefectus- vagy az igazgató*' indít
ványára vagy tanárokat kell választani, vagy több tagot a tanulók
testületéből.
/>) Az ünnepi vizsgálatot megelőző napon újra bejárja az
igazgató az összes osztályokat és iparkodik leolvasni a tanulók
arcáról és szemeiből, azokat az érzelmeket, melyek a lelki állapot
kifejezői szoktak lenni s amelyeket az esemény várakozása bennük
felkeltett.
Nyájas szavakat intéz hozzájuk és íntí őket, hogy miként
egyebekben, úgy itt is, senki se bízzék csupán a saját erejében,
hanem remélje az isteni gondviseléstől a vizsgálat jó eredményét.
Tegye hozzá, hogy akit saját hibáján kívül cserben hagy az óhajtolt
siker, ne veszítse el reményét és bátorságát, mert minden kezdet,
haladás és vég a legfőbb isteni Lény szándékához és akaratához
igazodik, ennélfogva minden dologban az Isten oltalmához kell
folyamodnunk. Az igazgató tehát a tanárokat, valamint a tanulókat
a következő napon hét órakor az Ég segítségének ünnepélyes szer
tartással történendő kieszközlésére meghívja és figyelmezteti, hogy
valamennyien ünnepnapokon dívó szokás szerint illendő r u h á b a n
jelenjenek meg az ünnepélyes eseményre.
(•) Továbbá, ezen közös intelmeket a tanárok, kivált a kisebb
osztályok zsenge ifjúságának világosabban és pontosabban lelkére
kötik és mivel nem mindnyájan részesültek egj'enlö nevelésben és
némelyek csaknem tudatlanok az olyan dolgokban, melyeket a
némi jobban nevelt gyermekek elsajátítottak, azokat m i n d e n 
ről részletesen felvilágosítják, ami az ilyen előkészülethez tartozik,
t. i. ami az egész külső megjelenésre, a haj rendbehozására, a hiva
talos köszöntésekre, az udvarias hajlongásokra vonatkozik. Végül
ínegmagyarázzák, minő írókat és könyvekel hozzanak a holnapi
napon magukkal.
d) Az ünnepi vizsgálat napján nemcsak a tanulóiQúság, hanem
az összes tanái-ok is idejekorán megjelennek az iskolában, hogy az
igazgatóval az ünnepélyes könyörgő isteni tiszteletre készüljenek.
1 Tabulae m o n i m .
2 A grammatikai isk. igazgatója.
3 A gimnázium iga;fgatója.
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Különben e dolgok egy külön szabályzatban apróra fognak tárgyaltatui.
e) A vizsgálat befejezése után az igazgató bemegy az osztá
lyokba és az érdemeseket megdicséri és még nagyobb sikerekre
serkenti, a többieket pedig buzditani fogja, hogy a javulás útjára
térjenek s minden igyekezettel utánozzák azokat, akik tehetségük
kel és erkölcsösségükkel társaik között kitűntek. De valamennyiük
nek mélyen szivükbe vésse, hogy miként egj'éb dolgokban, úgy a
tanulás terén is becsületesség és szorgalom nélkül semmiféle sikert
sem lehet reméllenünk, mindenben az isteni segítséget kell várnunk
és magasztalnunk : s ezérl a kedvező eredményért a jóságos Isten
nek adjunk hálát. Ennélfogva
/•) az ünnepélyes hálaadó istenitiszleletre kitűzött napon az
ifjúságot a megállapított rendben a templomba fogja vezetni a
részletes szabályok utasítása szerint.
CCXXXVIII. §.
A rendkívüli

vizs(jálatok.

A királyi tartományi igazgatók szolgálati utasításaik szerint
tartoznak kerületük tanintézeteit meglátogatni és meghatározott időn
kint megvizsgálni, még pedig főkép abból a célból, hogy a tanítás
ügy állapotát megismerjék. Ebből nyilvánvaló, hog>' jelenlétükben
megtartandó rendkívüli vizsgálatokat rendelhetnek el. Minthogy
pedig valamely tanintézet megvizsgálásának különféle célja lehet,
az erre vonatkozó vizsgálatok is különfélék lehelnek. Nevezetesen
a vizsgálat a körülmények szerint majd az egész íQúságra és min
den tantárgyra fog kiterjedni, majd csak bizonyos szakra vagj' kivéte
lesen valamely osztályra. Továbbá, a különböző célokból, melyekért
az ilyen rendkívüli vizsgálatok elrendelhetők, eléggé kitűnik,
hogy az igazgató' tetszésétől függ, vájjon megérkezését néhány
nappal előbb bejelenti és a vizsgálat napját kitűzi, (és ez esetben
illő méltó fogadására minden intézkedést megtenni és az ünnepé
lyes vizsgálatok megtartásánál szokásos előkészületekről gondos
kodni), vagy váratlanul jelenik meg és kéri számon az ifjúságtól
tanulmányi előmenetelét.
Szabad azonkívül más rendkívüli vizsgálatokat is tartani, ha
t. i. más tankerületek kir. igazgatói vagy m á s nevezetes emberek
tartózkodnak egy ideig a tanintézet helyén. Ha az intézet igazgaI Főigazgató.

AZ ISKOLÁK UENDTAUTASA

231

tója az ilyen kiváló férfialtnál tiszleleg ós hivatalosan meghívja
őket az iskola meglúlogatására, vagy ha valamely osztályt meg
akarnak vizsgálni, nem él udvarias kifogásokkal, söt önként aján
latot tesz, hogy győződjenek meg a saját Ítéletükből r ó l a : ezzel
magának és az egész intézetnek nem csekély dicséretet és elisme
rést fog szerezni.
Nincs ok félni ezen rendkívüli vizsgálatok okozta időveszte
ségtől : hiszen mindenki könnyen belátja, hogy ezek nagyon ritka
alkalmak lesznek, á m b á r nagyon kívánatos volna, söt rajta is kel
lene lenni, hogy főleg most kezdetben gj'akran forduljanak elő.
Az ilyen embereknek megtisztelő jelenléte ugyanis mind a tanárok
kitartását, mind a tanulók szorgalmát fokozza és az iskoláknak az
egész országban tekintélyt szerez és gyarapítja azt. Már ebből is
kitűnik, hogy az óráknak és az időnek ilyen célra való elvonása
nem hogy kárt nem okoz, hanem inkább nyereség számba veendő.
CCXXXIX. §.
A jutalmak

és bi'mteiések alkalmazásáról általában a
gal szemben^

tanulóifjáság-

Mindennemű kötelességteljesítcsre a legüdvösebben hat a bün
tetéstől való félelem, ha t. i. a vétséget és a feladat elvégzésében
tanúsított hanyagságot nyomban utoléri; a jutalom reménye pedig
az embereket nemcsak kötelességeik gyors és jó kedvvel való elintézé
sére szokta ösztökélni,hanem még nagyobb vállalkozásokra ésönmaguk
fölülmulására is, föltéve, hogy pontosan kiszolgáltatjuk vagy leg
alább hosszú időre el nem odázzuk azokat.
Azért az ösztönzésnek mind a két nemével kell serkenteni
nemcsak a tanítókat, akikről az első szakaszban már szó volt,
hanem a tanulókat is, akiknek erkölcsi érzései vagy most bonta
koznak ki először, vagy már kifejlődtek ugyan, de még n e m kor
mányozza őket biztos önuralom.
Akár a jutalmak, akár a büntetések megválasztásában arra
irányuljanak törekvéseink, hogy a nemzeti jellemet és a természeti
hajlamokat kellően mérlegeljük és e részben se leg>'en érezhető a
nemzeti nevelés hiánya. Ebből a forrásból meritendök elsősorban
mind a jutalmak, mind a büntetések nemei, amelyekkel a leendő
polgárokat iskolai kötelességeik buzgó és vidám teljesítésére ösz
tönöznünk kell.
Ha csupán a jutalmak megvonásával el lehetne érni, hogy a
neveletlen és pajkos íQak visszatérjenek az illendőség útjára s a
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hanyagok a szorgalomra és összes kötelességeik pontos betöltésére
buzduljanak: akkor bizonyára teljesen tartózkodni kellene a bünte
tések kirovásától. De mivel ezt inkább csak óhajtani, mint remélni
lehet, foglalkoznunk kell szükségképen a büntetésekkel is, még
pedig azon okból is, hogy módjukat és korlátjaikat biztosan meg
határozhassuk, nehogy mértéktelen alkalmazásukból a nevelés fel
adatára löJ)b kár, mint haszon háromoljék.
CCXL. §.
A íannlóifjúsáíjnak

adandó jiüalmakról

részletesen.

Ha a tanulóiljakban meg volna a kellő belátás és erős meg
győződés, hogy szüleik az éleit, ruházatot és az élet más szük
ségleteit inkább szabadnkaratukból, mint kényszerű kötelességből
nyújtják nekik; ha maguk a szülök gyermekeiket ezen jótétemé
nyekben nemcsak szeretetből, hanem érdemeik mértéke szerint
részesítenék: nagy jutalomkészlet támadna bizonyára már ezekből
a dolgokból is. De mivel fiaik többnyire azt hiszik, hogy ezek
megilletik őket, a szülők pedig inkább a természet szavára szoktak
hallgatni, mint fiaik érdemeit mérlegelni: a jutalmazás módja a
tanulók szorgalmának felkeltésére nem abból merítendő, hogy a
szükséges támogatásra rászorulnak, hanem más forrásokból, l. i. a
természettől az ifjúságba oltott érzelmekből, amelyeket ápolnunk
illik és meg kell állapítanunk a jutalmazásnak meghatározott fajait,
azaz osztályait.
A jutalmazásnak első faja az, mely a tanárok belátásától és
jogkörétől függ s amely a következő pontokba foglalható össze:
1. Mivel a tanítási órák okozta csömör és a felüdülés vágya
szokatlanul erőt vesz az ifjakon, már ez a körühnény maga jutal
mazásra használandó fel. De csak azoknak engedhető meg, hogy a nyil
vánosjátszótéren szórakozás céljából összejöjjenek és a nézők fig>'elmét magukra vonják, akik buzgón Ibglalkoznak tanulmányaikkal.
2. Mivel a felvigyázói tisztség csak olyanokra ruházható, akik
megbízható erkölcsi viseletidíkel és a tanulásban tanúsított szor
galmukkal meg fogják érdemelni, hogy társaik között az elsők közé
soroztassanak; ellenben elmozdílandók róla olyanok, akik a két
kötelesség bármelyikében ingadozni kezdenek, amikor az elmozdíiás okát mindig be kell jegyezni a hivatalos iskolai naplóba:* ezt a
tisztséget a gyermekek jutalomnak fogják tekinteni. Csak a tanáro
kat semmiféle részrehajlás ne vezesse odaítélésében és a tanulók
1 L. a 235. S. OJ pontját.
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ártatlanságát képmulató eljárással meg ne botránkoztassák, amitől
az igazgató ébersége óvni fogja okel.
:i, A rendkívüli tanítási órák látogatása is felbasználbaló
jutalmazásra, amely csak a jobbak előtt van megnyitva. Kzt annál
jobban fogják megbecsülni az iíjak, minél kevesebben lesznek
olyanok, akik magaviseletükben és tanulmányaikban lanusiloll
kitartásukkal fogják maguknak ezt a kivételes kiváltságot kiküzdeni.
4. Azoknak, akik a felvigyázói tisztel több izben dicscreleseu
belöllütlék, az a kiváltság adományozbató, hogy az iskola ünnepé
lyes menetében, mely minden félévi vizsgálat előtt a helység főtemp
lomába fog vonulni, közvetetlenül a tanárok mögött és felvigyázó
nélkül lépdelhessenek, mint akik már önmagukat tudják k o r m á 
nyozni s ezzel a néző közönség szemeit magukra irányozzák. Ezen
tüntető megtiszlelés célja, hogy mindenki lássa, kik azok, akik tár
saik közölt kiválnak és akiktől az iskola legtöbbet vár.
5. Minthogy pedig megtörténhetik, hogy egyesek a tanulmányok
ban kiváló előmenetelt tanúsítanak, de élénk s e miatt a fegyelem
útjáról gyakrabban letérő természetüknél fogva a felügyelői tisztség
elnyerésétől el vannak zárva, gondoskodni kell, hogy az ilyenek
nek, akik a félévi vizsgálatokon a fellelt kérdések ügyes megfejtése
állal kiváló dicsérelet szerezlek, az ünnepélyes isteni lisztelet
idején saját, a többi közönségtől elkülönített helyet jelöljenek ki a
templomban.
A jutalmazásnak nimodik módja nem a tanárok, hanem az
elnökök és igazgatók elhatározásától függ s a tanulóknak az alsóbb
osztályból a magasabb osztáIyl)a való felléptetéséből áll, amely éven
ként egyszer, közvetlenül az előadások megkezdése előtt tartandó meg.
Itt ismét figyelembe veendők azok is, akik heves természetük és a
belőle következő fegyelmi elcsuszamlások miatt nem igen tudtak a
decurio lisztségchez jutni, noha egyébkent a tanulmányokban ki
tűnően megfeleltek. Az ilyen ifjak mindenesetre felléptetcndők a
magasabb osztályba, föltéve, hogy inkább hibás természeli hajlan
dóságból, mint megfontolt szándékkal térlek le az erkölcsi fegj'elem útjáról. Mindazonáltal komolyan figyelmeztetni kell őket, hogy
ez az előléptetés nemcsak a tanulmányokért, hanem legfőképen az
erkölcsi magaviseletért jár és ha a kitűzött időn belül meg nem
javulnak, szégyenszemre visszaküldik őket oda, ahonnan jöttek.
Hogy azonban ez az előléptetés annál nagyobb hatással legyen
a tanulók lelkére, bizonyos ünnepélyes szertartásokkal kell végbe
mennie. Miután tehát az előléplelendők névsora a tanári értekezleten
felolvastatott és helybenhagyatott.
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1. az igazgató a rendes őszi szünidő kihirdetése elölt a
jelölteket magához hivatja és tudtul adja nekik, hogy az ö és a
tanárok Ítélete szerint meg van állapítva az évben tanúsított szor
galmuknak jutalma s nyitva van előttük az út a magasabb osz
tályba. De egyúttal inteni fogja őket, hogy n legjóságosabb Lény
nek, aki fáradalmaik elviselésére megfelelő erőt kölcsönzött nekik,
alázatosan hálát adjanak. Továbi)á, hogy tanítóik iránt, akiktől
saját tudomásuk szerint atyai oktatásban és nevelésben részesültek,
udvarias szavak kisérelében fejezzék ki hálájukat. Végül az igazgató
ki fog jelölni valakit, aki a következő iskolai év megnyitása alkal
mával a tanároknak az élvezett jótéteményekért, a vendégeknek jó
akaratú megjelenésükért hálás köszönetet fog mondani, még pedig az
elsőrendű népiskolákban az anyanyelven, a gimnáziumokban latinul.
2. Ugyancsak az igazgató a város legelőkelőbb embereit, miként
már fentebb említettük, meghívja erre a hivatalos ténykedésre, amely
állandóan az iskolai év megnyitásának első napján fog megtartatni.
3. Ezekkel és az ujonan fölvett iljakkal körülvéve bevonul az
első osztályba s mind ezeket, mind a visszamnradókat leendő tanáijuk jóakaratába ajánlja.
4. A tanár pedig anyanyelven tartott beszédében (hogy min
denki jól megérthesse) köszönetet mond azon reménységért és biza
lomért, melyet az iljúságnak az ő oltalmára való bízásával bele
helyeztek. Azután hathatós szavakkal isteni félelemre, a tanulásban
szorgalomra és jó erkölcsi magaviseletre buzdítja a tanulókat.
o. Majd az a tanár, aki az előző esztendőben ezen osztályt
vezette beszédet intéz az igazgatóhoz s kéri, hogy az érdemeseket
a magasabb osztályba áthelyezze, hogy ez a szertartás mind az
ujonan jötteket, mind a visszamaradókat fölbuzdítsa. Végül az iljak
névsorát, amely érdemeik rendje szerint van összeállítva, átnyújtja
az igazgatónak.
6. Az igazgató a jelöltek neveit kihirdetteti és a középre szólítja
őket s az ünnepélyes köszönetnyilvánítás után, amelyről fentebb
szó volt, mindnyájukat a magasabb osztályba vezeti a tanárokkal
együtt és a jelenlevők gyülekezetének kíséretében.
7. A tanár jó akaratába ajánlja mind az érdemeseket, mind a
visszamaradókat s reményét fejezi ki, hogy amazok miként kezdet
ben, úgy ezentúl is szerencsésen fognak haladni a tudományban és
erkölcsben és elvállalt munkájukban nem fognak elernyedni, emezek
pedig kettőzött szorgalommal fogják a mulasztottakat pótolni és
fognak versenyre buzdulni. Ugyanez a szertartás fog megtartatni a
grammatika legfelsőbb osztályában is.
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Az ifjak áthelyezésének módja a grainnialikai iskolából a gim
náziumba, ahol eddigi tanáraiktól elszakadnak, a következő lesz:
A tanár nyilvánosan fölkéri az igazgatót, hogy jutalmazza meg
tanítványainak szorgalmát és j ó magaviseletét, akiket a lefolyt év
ben oktatott. Az igazgató a jegyzökönyből, amelyben a magaviselet
ről és tanulmányokról szóló bizonyítványok vannak bevezetve, az
előmenetel sorrendjében mindenkit névszerint a középre szólít és
végül kijelöl valakit, hogy tanárjuknak gondviseléséért és fárado
zásáért köszönetet mondjon és tőle mindnyájuk nevében elbúcsúzzék.
A jutalmazás harnuuHk fajához tartoznak azok az iskolai szü
netnapok, melyek a nyári félévben a szorgalmas tanulóknak buz
galmukért kárpótlásul engedélyezendök. Ekkor az iíjakal osztályok
szerint egy meghatározott és az iskola székhelyétől kissé távolabb
cső helyre vezetjük, miként fent mondottuk, szellemi üdülés végett,
hogy vidámabb kedvre derüljenek és szabadabb levegőt szívhas
sanak. E napok kijelölése az igazgató és a tanárok közös megálla
podásától fog függni. Ugyanis, amikor a kitűzött idő közeledik, az
igazgató meglátogatja az osztályokat s a legközelebbre egy ilyen
rendkívüli szünetet igér, csak igyekezzenek az ifjak kiilönös szor
galommal érdemeket szerezni erre. Néhány nappal a kijelölt idő
előtt újra bemegy az osztályokba és nyilvánosan kérdést intéz a
tanárokhoz, vájjon megtartották-e múltkori ígéreteiket és méltók
nak mutalkoztak-e a jutalomra.
Ha minden osztály tanára kedvezően nyilatkozik, akkor
a szórakozás napját kihirdetik és a mulatságra a megfelelő intéz
kedések megtörténnek. Ha azonban valamely osztály nagyobb
fele, a tanár tanúbizonysága szerint ezen rendkívüli jutalom kitű
zésétől sem buzdult föl eközben különös szorgalom kifejtésére —
annak behaló megbeszélése után, hogy kinek a hibájából ered ez
az általános lanyhaság—az nem kap engedélyt az aznapi mulatságra,
hanem azalatt délelőtt és délután iskolai gyakorlatokkal foglalkoz
tatandó, melyekre a rendkívüli tanár vagy a korrepetitor ügyel föl.
De ha ez esetleg egy beteg vagy távollévő tanárt helyettesít, a tanulók
az iskolaszolga Őrizetére bizandók, vagy ha célszerűnek mutatkozik,
kivitetnek ugyan a szórakozás helyére, de a mulatságban nem ve
hetnek részt és létlenül kénytelenek nézni a vigadozókat.
A jutalmazás/icf/í/erfí'A- faja abból állana, hogy a legjobb erkölcsű
és legkiválóbb tanulmányi előmenetelt tanúsító ifjaknak, akiket azon
ban életük fönntartására és tanulmányaikra szükséges eszközökkel
mostohán látott el a sors, biztos segítség nyujlassék. Valóban az
iskolai elöljáróknak és a tankerületi királyi igazgatóknak szivükön
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kell viselniük a szegényeknek segítését. Nem fog hiányozni az alka
lom igen gyakran a vagyonosabbak jóakaratának és pártlbgásáuak
megszerzésére, vagy ha már odáig haladtak tanulmányaikban, a
repetensek kollégiumába való ('ölvételükre. E célból a tanárok minden
téli félév vége leié osztályonkint pontosan megtudakolják és jegyző
könyvbe veszik, kik szándékoznak tanítványaik közül tovább folvtatni tanulmánj'aikal és kik akarják befejezni a grammatikai vagy
a gimnáziumi lanfolyanimal; továbbá mi okból és hová akarnak
fordulni a jövőre. Az elsőknek segítéséről minden tekintetben körül
tekintő módon gondoskodnunk kell, ha kitűnő Ichetségük, erkölcsi
viseletük és szorgalmuk ajánlja s ugyancsak az anyagi eszközöktől
is meg vannak fosztva. Az utóbbiak előtt el kell hárítani a nehéz
ségeket és meg kell nekik mutatnunk az ulat, amelyen eljuthas
sanak oda, ahová kívánkoznak. Kz alkalommal komolyan és nyo
matékosan véssük a szülök és gyámok lelkébe, hogy gyermekeiket
vagy gyámoltjaikat ne ragadják ki, ahogy mondani szokás, kötéllel
a nyakuknál fogva az iskolából és ne kényszerítsék olyan életmódra
vagy foglalkozásra, amelytől egész jellemük és természetük nagy
mértékben elüt és ne fojtsák meg az állam leendő polgárát jófor
mán még csirájában.
Hátra van még a jutalmaknak tilolső faja, melyet a tartományi
királyi igazgatók csak akkor fognak adományozni, amikor az ün
nepélyes rendkívüli vizsgálatok megtartatnak és már ezért is a
rendkívüli jutalmak nevezete alá sorozandók. Ez a rendkívüli juta
lom, egy könyv lesz, melyei a kitűnően kiállotl vizsgálat emlékére
osztályonkint csak annak a tanulónak fognak ajándékozni, aki a
nyilvános vizsgálat alkalmával valamennyiüket fölülmúlta és ta
nárának bizonysága szerint erkölcsi megbízhatóságával a többiek
nek tündöklő példát adott.
Ez a könyv, addig is, míg részletesen meghatározzák, milyen
legyen, választhaló a jóváhagyott és az iljúságnak leginkább meg
felelő remekírókból. Különben az erkölcsi vagy tudományos tár
gyat tárgyaló német írók némelyike is meg fog felelni ennek a
célnak. Külső disze pedig kedvessé fogja tenni a jutalmat, ami nem
annyira a kötésben fog jelentkezni és a bekötési táblák szépségé
ben, mint a könyv élére tűzendő főiiratban, melynek mintáját ide
csatoltuk. A jutalmazásnak ez a módja valamennyi fölött ki fog
emelkedni és a grammatikai iskolából vagy a gimnáziumból kilépő
ifjaknak bizonyítványul, vagy bármi más tekintetben ajánló levélül
fog szolgálni.
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Jól megérdemelt jutalmul
N.

N.
laniilónak,
hogy

az első osztályban
a legjobb erkölcsű és legszorgalmasabl) társai
között kitűnt.

N.

A

N.

_

/

tankerület

királyi főigazgatója.

A
-..gimnáziumnak 1777. július 20,
21, 23. napjain történt megvizsgálása alkalmából.
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CCXLI. §.
A tanulóifjúsággal

szemben

alkalmazandó

hüntelésekröl

részletesen.

Ha az iijak mindnyájan annyira fcgyelniezctlek volnának, hogy
teljesen tanáraik akaratától í'iiggnénok és mihelyt kötelességüktől
eltérnének, egy könnyed intésre legott megjavulnának: bizonj'ára
nem volna semmi okunk, hogy különlele bünlelésnemek kieszelésével fáradozzunk. Mivel azonban a mindennapi tapasztalatok arra
tanitanak, hogy a legtöbben közülük olyan természetűek, hogy csak
a büntetéstől való félelem tartja meg őket a kötelesség útján, méltán
gondoskodnunk kell, hogy még az eflele tániasztéktól se legyenek
megfosztva, lí tekintetben nagyon óvakodnunk kell, hogy helytelen
eljárással és a büntetések szertelen alkalmazásával az erkölcsös és
jól nevelt tanulókat tévutakra ne kergessük, a rosszakat pedig ma
kacsságukban megátalkodottakká ne tegyük.
A büntetések megválasztásánál főkép arra kell figyelni, hogy
ne leg}'en bosszúálló jellegük a hanyag vagy rakoncátlan tanulókkal
szemben, hanem hogy megjavítsák őket, hogy a resteket a szorgalom,
a rosszviseletüeketa javulás útjára visszavezessék, szóval, hogy céljuk
ne a megtorlás, hanem a javítás legyen, és hogy az iskolai munka
élénkségének s az erkölcsök épségének állandó fenntartására vagy
helyreállítására szolgáljanak. Ezért az igazgatóknak és a tanároknak
semmiesetre sem fog dicséretükre válni, ha iskolai naplóik tele
lesznek a tanulókra kirótt büntetések bejegyzéseivel. Mert bár szi
gorúságuknak eme bizonyítékai tanúságot is tesznek, hogy az iskolai
fegyelem gyakorlásában gondosak voltak, de egyúttal gyanút kel
tenek, hogy híjával vannak a mérsékletnek és előrelátásnak, mert
ha ebben kiválnának, más utakhoz és módokhoz folyamodnának,
melyekkel az ifjakat a meggondolatlan cselekedetektől szerencsésen
visszatarthatnák s mint gondos őrszemek a messziről fenyegető vesze
delmeket éles megfigyelő tehetségükkel észrevennék és megelőznék.
Célszerű tehát a tunyákat és hanyagokat kellően alkalmazott
intelmekkel és a dicsőségre való ösztönzéssel kötelességükre serken
teni, a rakoncátlankodóknak és heves lermcszetüeknek pedig kü
lönös előrelátással eléjük kerülni azáltal, hogy minden bűnre szolgáló
alkalomnak idején útját álljuk. Ez az eljárás mindkét féllel szemben
a legtöbbször feleslegessé fogja tenni a büntetést.
Ha mindazonáltal szükségesnek mutatkozik a büntetések alkal
mazása, ezek kétfélék lesznek: ugyanis vagy a tanulmányokra, vagy a
magaviseletre fognak vonatkozni s mindkét esetben meghatározandók
bizonyos korlátjaik és módjaik. Ami az előbbieket illeti:
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1. Minden tanárnak s/igorúau tilos durván és nyersen bánni ax
ifjakkaU őket taszigálni, hajukat tépni, füleiket hú/ni. vess/.övel,
korbáccsal vagy bármi más módon ütlegelni stb. Célszerűbb les/,
ezen paraszti büntetések helyett a fentebb fölsorolt jutalmakat bi
zonyos időre megvonni tőlük.
2. Ha ezen az úton semmire se megyünk, kizárjuk őket a
rendkívüli tárgyakról azon fenyegelés kisérelében, hogy a következő
esztendőben a magasabb osztályba való lépésüket megakadályozzuk,
amit természetesen meg is kell tartani, mert ez a szigorúság rájuk
nézve nagyon hasznos és üdvös lesz.
3. Ehhez hozzájárulhatnak bizonyos iskolai fenyítések, melyeket
a szokás honosított meg, de csak az igazgató tudtával és beleegye
zésével.
Minthogy a büntetéseknek az erkölcsök javításán kell közremű
ködniük, azért ennek az iskolai utasításnak nem az a feladata,
hogy az iskolából a szigorúságot teljesen kiküszöbölje, hanem csak
az, hogy a mértéktelen és káros fenyítéssel való visszaélésnek elejét
vegye.
Minthogy teliát az ifjak azon vétségei, melyek az elörcbocsátott fenyítésekkel nem javíthatók, kisebb vagy nagyobb jelentőségűek
lehetnek, mind magukra a vétkezőkre való tekintettel, mind a példá
nak ismert ragadó hatású szempontjából, amellyel az egész iljúságnak ártanak : a fenyítésnek liárom, az igazgatók bölcs belátására
bizott fokozata állítható föl, akik azt a vétség minősége szerint
fogják alkalmazni.
Ezen fenyítéseknek első foka a grammatika tanulóival szem
ben vesszőzésböl, a gimnáziumban pedig botütésekből fog állani.
Ez azonban sohasem bizható a tanárok önkényére, lianem ha a
vétség, mely erre a büntetésre méltó, csak keveseknek jutott tudo
mására, akkor az a tanár és az igazgató jelenlétében zárt helyen
rovandó ki a kihágás mértéke szerint. Ha pedig a vétség nyilvá
nosan követtetett el vagy gyakrabban ismétlődött, az igazgató, a
tanárok és az iskolatársak előtt fog végrehajtatni. Végül, ha a hiba
az egész tanulóit]úságnak tudomására jutott, ennek szemeláttára
kell megbüntetni a fenyítés előtt és után tartott rövid intelem kísé
retében, hogy a bűnös hibája megjavítására, a többiek pedig a
példa megutálására indíttassanak.
Ha a fenyítésnek ez az első módját nem követi a várt javulás,
a lefokozást kell alkalmazni, vag>'is az alsóbb osztályba való leküldésl, melyről az igazgató a tanári értekezleten fog tanácskozni a
testület tagjaival. Ha a bűnös nem teljesen kétségbeejtő és csak
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néhány napra büntetendő, akkor tanúk nélkül, egymaga, — de ha a
büntetés egy évre szól, a tanárok kíséretében nyilvánosan vezeti le
az alsóbb oszlályl)a, amelybe vagy ugyanott vagy bármely más helyen
kell öt befogadni, de csak bizonyítványát föltüntetö hivatalos irat
fölmutatása mellett, mely nélkül soha semmiféle jövevény föl nem
veendő.
Ha végre az előbbi osztályból való leszállítás sem használ
semmit s nincs más eszköz a javításra, a rele(jatiol, vagyis az isko
lából való eltávolítást kell igénybe venni, még pedig vagy úgy,
hogy az ilyen romlott tanulót egyáltalában semmiféle iskolában,
vagy ha különleges okok fönnforognak, legalább regi iskolájában
többé senimicsetre sem szabad megtűrni.
Minlhogj' pedig ez a számkivetés olyan természetű, hog}' még
a gondolata is rendkívül elrettentő és csak a legsúlyosabb okokból
alkalmazandó, mindenkor föllétlenül a királyi tartományi igazgató
kifejezeti jóváhagyása kívántatik meg hozzá, aki a vád egész tényálladékáról kellően értesítendő.
CCXLII. §.
Az akadályok,

melyek az ifjúsác/ot a lanalmányokiól

elvonják.

Azon közös akadályokon, melyek a tanulók tanulmányi elő
menetelét igen nagy mértékben hátráltatni szokták, értendők a nem
okvetetlenül szükséges pihenő napok (rccreatiók), a fölösleges szü
netek és a kelleténél hosszabb őszi szünidő (vacalio). Ezekről egyetmást már a föntebbiekben szólottunk; itt azonban tervszerűen fogjuk
őket tárgyalni.
I. Az eddig szokásos heti két-két rendes pihenőnap ezentúl
Magyarország valamennyi örökös tartományaiban és összes iskolái
ban egyetlen napra, t. i. csütörtökre korlátozandó.
II. Ugyancsak iskolai szünet lesz május 13-án, mint Ö felségé
nek, a császárnénak és apostoli királynénak születésnapján, amelyen
minden intézet magasztosabb szertartású ünnepélyes hálaadó isteni
tiszteletet fog a templomban bemutatni és a felséges uralkodóház
jóléteért és épségeért imádkozni, valamint méltó köszönetet fog
mondani a legfelsőbb Lénynek örök emlékezetül az iskolaügy meg
újítása alkalmából. Ez minden évforduló napján ugyanolyan szertartás
mellett megismételendő. Ugyancsak ünnep lesz minden intézetben a fel
séges császárnak szülelésnapján, még pedig jelenleg március 13-án,
valamint a jövőben is az uralkodó apostoli királynak szülelés
napján, mely a fenséges uralkodó család jóvoltáért bemutatandó
áldozati imának fog szenteltetni.
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III. Idejárulnak azok a szünelek, melyeket a feni mondoUak
szerint az iskolák igazgatói a nyári félévben az ifjúságnak enge
délyezhetnek. E szüneteket a játékoknak szánt helyen kfdonös
vidámsággal és kellően rendezett ünnepélyességgel keli eltölteni,
hogy az ifjúság a tanulásl)an kifejtett erömegfeszitéstöl némileg fel
üdülve, vigabban fogjon ismét hozzá iskolai kötelességeinek teljesí
téséhez.
IV. Ami az őszi szünidőt illeti, ez ugyan az egyetemen és a
királyi akadémiákon a magasabb osztályokban szeptember 8-án,
de a gimnáziumokban és a grammalikai iskolákban szeptember
21-én kezdődik és november l-ig fog tartani. Nem lesz nehéz
a szünetek ezen megróvidílésének és megszorilásának nagyon is
jogos okait belátni. Minthogy ugyanis a mindennapi tapasztalat azt
bizonyítja, hogy a magukra hagyott és a tanárokkal való érinlkezéslöl elszakadt ifjak iskolai tanulmányaikat többnyire félreteszik :
a túlságos hosszúra nyújtott szünidőkből a következő kellős k á r
háramolhatnék. Először is ama hosszú szünetelés alatt csaknem
minden kiesnék az iQak emlékezetéből, amit az esztendő folyamán
íaradságosan gyűjtöttek és igy a következő évi osztály számára
szerzett segélyforrások semmivé apadnának. Másodszor a kitartó és
szorgos munka ezen huzamosabb megszakítása íolytán lassankint
a tétlenségre hajlanának és az évenkint ismétlődő elszokás a tanu
lástól megakadályozná, hogy valaha is igazán szorgalmas és tevé
keny emberekké váljanak, hanem előrehaladottabb korukban is a
pihenésre és az ilyesféle szünetelésekre kacsintgatnának.
De nincs is okunk panaszkodni, hogy a folytonos m u n k a a
zsenge kor virágait épen tavasz idején leszakgatja és a gyermekeket
idő előtt elke<lvetlcníti és megvéníli. Ez az aggodalom valóban m a 
gától megdől, lia visszaendékezünk, hogy ezen szervezeti utasítás
szerint a gyermekek tanulmányai nagyon meg vannak osztva, inert
a mindennapi szellemi pihenéseken kívül hetenkint egy teljes nap
van engedélyezve az üdülésre. Ha ehhez hozzáadjuk á s o k ü n n e p - és
vasárnapot, úgyszintén a fentebb meghatározott szüneteket, eléggé
ki fog tűnni, hogy nemcsak az ifjúság zsenge kora és gyönge erői
részesüllek ligyeleniben, hanem megerősítésükre és felüditésükre is
alkalmas eszközök állapíttatlak meg. Ami a húsvéti és m á s ünnepi
szüneteket illeti, szigorúan lilos a lanulókat régóta meggyökerese
dett rossz szokás szerint a tanintézet székhelyein kívül hazabocsátani, mivel ezek az iskolai szünetek csak azon célból engedélyez
tetnek, hogy azokat a kegyeletnek és az istenitiszteletnek szenteljék.
Az iskolai szüneteken kívül, a betegségek vagy más váratlan
Az 1777-iki líulio Kiluc:tlioni>;.
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akadályok is hátráltathatják az ifjak előmenetelét. Azért az igaz
gatóknak kötelességük lesz éber gonddal őrködni, hogy az ilyenek
nek a rendkiviili tanár vagy a magántanító avagy, ha a körül
mények úgy hozzák magukkal, a hitoktató vagy hitszónok segilségükre legyen mindaddig, míg a mulasztottakat pótolták cs
iskolatársaikat haladásukban utolérték.

III. Fejezet.
Az iskolai i'4Micll:n'(ási'«'il, lekiiileUol a luniilóifjÚKáji <'i-köii\si n e v e l é s é n ' .

A tanulóifjúság testi és szellemi kiképzésének tárgj'alása után
hátra van, hogy az akaratának és erkölcsi jellemének nevelésére
vonatkozó elvekel röviden kifejtsük. És pedig először bőven tör
tént gondoskodás, hogy a keresztény vallás hittitkail a hitoklatók
és hitszónokok az ifjúsággal minden osztályban kellően elsajálíltassák, akik e célra kineveztettek és akiknek kötelességeit a fen
tiekben már gyakrabban fölsoroltuk és alább újra ki fogjuk fejteni.
Főleg az ö segítségükkel kell majd az iíjaknak megtanulniok, mikép
viseljék magukat 1. önmagukkal szemben 2. kortársaik iránt; 3. az
idősebbek cs íiatalabbak iránt; 4. az egész társadalom iránt, mely
nek tagjai; 5. a fejedelom iránt; 0, végül hlen iránt. És szokjanak
hozzá, hogy ezen kötelességeiket magában a gyakorlatban is telje
sítsék és megtartsák.
Az iskola növendékei, mint önként értetődik, nem mind ugyan
azon k o r ú a k ; a grammatika első osztályába lepő és a gimnázium
ból kikerülő ifjú között öl évi különbség van, ezért szükségképen
más a hajlamuk, más a tehetségük és a jellemük akár együttesen,
akár külön-külön tekintjük őket.
Ennélfogva a közös szabályok megválasztásában, melyek a
polgári kötelességek és erények természetére és gyakorlására vonat
koznak, gondoskodni kell. hogy
1. általában a bármely korú tanulóknak megfeleljenek;
2. hogy a hasznot, amely a szabályok pontos megtartásából
egyenkint háramlik reájuk, minden egyes világosan megértse és
belássa ;
3. hogy a megszabandó törvényekel kiki könnyen végrehajthassa.
Ezen elvek szerint fognak tehát a polgári erények megválasz
tatni és lárgyaltatni, melyek az ifjakkal elsajátítandók. Ám az
ilyen tágas mezőn gondoskodni kell a rövidségről, hogy a szabályok
és utasítások tömege meg száma el ne borítsa és el ne csüggessze
az iQúságot.
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ccxmi. §.
A iantilók kötelesséfjei i)nma()iik iráni.
Az ifjaknnk önmaguk iránt való kötelességei körülbelül a k ö 
vetkező pontokra vezelhelök vissza:
1. Hogy minden dolgaikat, t. i. ruhájukat, könyveiket és egyéb
holmijukat mind otthon, mind a/ iskolában a maga helyén takaros
rendben tartsák és elhelyezzék. Továbbá, hogy akár külső megjele
nésükben, akár a helyet tekintve, ahol tartózkodni szoktak, kivált
ülőhelyüket az iskolában, a tisztaságra és csinra minden lekintetben különös gondot fordítsanak.
2. Idejüket rendszercsen osszák be, hogy t. i. minden órának
kiszabják a maga feladatát, mely az előadások és a kötelező játékok
ideje után fönnmarad és egy pillanatot se engedjenek valainely
hasznos foglalkozás nélkül tovatűnni.
Hogy pedig ezt annyival könnyebben teljesíthessék, meg kell
nekik mutatnunk a naplókészítés módját, hogy ebben mindenről,
amit szabadon intézhetnek, pontosan számot adjanak és este, miután
napi cselekedeleikel megvizsgálták, erre vonatkozó tapasztalataikat
szorgalmasan följegyezzék, de a következő különbséggel:
a/ hogy a fiuk a grammatikai iskolában teendőik tervezetében
melyet anyanyelvükön egy jegyzőkönyvbe röviden följegyeznek,
csak a következő napra szóló föladatokat állapítsák meg előre és
ezeket tűzzék ki és osszák be szabad óráikra és irják át pontosan
naplóikba.
/)' Ellenben a gimnáziumi iljak, hogy annál nagyobb gyakor
latot szerezzenek a mindenre kiterjedő előrelátásban, teendőik beosz
tásához már vasárnap fogjanak hozzá, szabják ki kellően és ren
dezzék be az egész heti óraszámhoz képest és latinul irják le. Majd
vizsgálják meg magukat, híven alkalmazkodtak-e kitűzött életrend
jükhöz s az egész képel, melyet igy kapnak és a többi emlékezetes,
méltó iskolai eseményekel jegyezzék föl naplójukba.
cj Általában pedig, hogy mindnyájan annál biztosabban és
hívebben vezessék naplóikat, mutassák be kívánságukra mind taná
raiknak, mind annak, akinek gondviselésére sajátlag tartozni fog,
söt a hitszónoknak, valamint az ünnepélyes vizsgálatokon az igaz
gatónak is.
A kiváló haszon, melyet ebből az épen nem nehéz munkából
húzni fognak és azok a kiváló okulások, melyeket az iskolák tana
rai meríteni fognak, szemmelláthatóbbak, mintsem hogy hosszasan
fejtegetni kellene őket. mert ezen naplókból mint valami h ü tükör16*
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böi helyesen következtethetnek a tanulók természetére és jelle
mére, aminőknek otthon is mutatkoznak. És hogy ez a gyakorlat
kinek-kinek jövendő élete folyásában minél nagyobb hasznára vál
jék, annál inkább szükséges, hogy az iíjúság már zsenge koráló!
fogva hozzászokjék.
CCXLIV. g.
A taunlóK' köíelvsséíjei íársaik

iráni.

Minden polgár boldogsága javarészében kétségtelenül abból
fakad, hogy polgártársai szeretik, tisztelik, támogatják. Minden
esetre jogos tehát, hogy ixx, iskola növendékeinek megjelöljük az
utat, amelyen földieiknek nemcsak barátságára és szeretetére, hanem
segítségükre is méltókká válnak.
Természetes tehát, ha az iskolák igazgatóitól és tanáraitól na
gyobb mértékben megkívánjuk, hogy az iljak lelkébe korán beoltsák a
kölcsönös szereletet és az őszinte barátságot s ennek alapjait mind
járt ott az intézel küszöbénél megvessék, hogy a zsenge szivekbe
természetes módon elvetett mag annál gyorsabban gyökeret verjen
és minden irányban lehető legbővebb gyümölcsöt teremjen.
Hasson ez közre, hogy mint minden tekintetben müveit iljak verse
nyezzenek egymással a szolgálatkészségben s legyenek türelmesek
egymás iránt, bocsássák meg egymásnak az it]ú korban olykor
olykor kitörő heveskedéseket; előzze meg egyik a másikát a tisz
teletadásban. Szokjanak hozzá, hogy egymásnak szerencséjét szí
vesen lássák, az elért sikernek kölcsönösen örüljenek s üdvözöljék
érte egymást. Nyilt és őszinte lelkülettel, emelt homlokkal járjanak
mindenki előtt, haragos indulataikat pedig nyomban zabolázzák
és fékezzék meg.
Ha idegen tanulók jönnek valahonnan, illő, hogy nyájas és
jóakaratú fogadtatásra találjanak és semmiféle zaklatásnak és vi
tatkozásnak ne legyenek kitéve, mert ebből nemcsak haszon nem
származik, hanem többnyire boszantások és csipkedések támadnak.
Milyen szép példa lesz az, ha a tanulók idegenből jött társaikat a
szeretetnek és jóakaratnak olyan jeleivel veszik körül, hogy maguk
is hasonló szívességre számithalnak, ha majd ők is esetleg egy más
helyen fognak iskolába járni. Sőt hadd nyilvánuljon meg ebben
az a szép verseny és törekvés, hogy a tanintézetek az udvariasság
kötelességeinek teljesítésében nem maradnak el egymástól, hanem
a finom előzékenységben még egymáson tültenni is iparkodnak.
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CCXLV. §.
Az idösclybek és az ifjabbak

iránti

kölcl€ssé()ek.

A tiszteletre és engedehncsségre, mellyel a gyermekek tartoz
nak szüleiknek és mindazoknak, akik bármi elmen ide soroltatnak,
valamint a szeretet és emberbarátság kötelességeire a fiatalabbak
iránt, általában a hitoktatók és hitszónokok tanítják az iíjakat.
E helyült az idősebbeken különösen az iskolák tanárai értendők,
az ifjabbakon pedig az alsóbb osztályok tanulói. Minden iskolának
feje elsősorban az igazgató és utána a szaktanárok, akik iránt
köteles tiszteletlel és engedelmességgel tartoznak viseltetni a ta
nulók. Utánuk következnek a többi tanerők, akiket mindnyájukat
különös tiszlelelnyilvánilás illet meg. Végül a decuriók és a felsőbb
osztályok hallgatói iránt is az őket megillető udvarias figyelmet
kell tanúsítani, de az alsóbb osztályúakkal is nyájasan kell bánni
és a példa hatékonyságával kell Őket az udvariasság szabályaira
nevelni.
Ha az igazgató és az iskolák tanárai törekedni fognak, hogy
ezek az utasítások pontosan megtartassanak, az iskola növendékei
kétségkívül a müveit életmód szabályaihoz kiválóan alkalmazkodó
egyéniségekként fognak a köztéren viselkedni, ha az iskola porából
majdan a polgári társadalomba lépnek.
CCXLVI. §.
A lórsadalow iránli közős köl e.lessé(jek.
Aki nem tanult meg engedelmeskedni, az parancsolni sem
tud. Ha az iljakat jól meglanitolták mindarra, amivel maguknak,
lársaiknak, a náluknál idősebbeknek és íiatalabbaknak tartoznak,
mindenesetre remélleni lehet, hogy jó családapák, kellemes és
semmi alkalmatlanságot nem okozó szomszédok s a felsöbbséghez
való viszonyukban a legpéldásabb polgárok válnak belőlük. Most
pedig vegyük fontolóra azokat a tulajdonságokat, melyekről a jó
polgár a nagyobb társadalmakban fölismerhető és vizsgáljuk meg
azokat az eszközöket, amelyekkel ezek tökéletesithetők.
Minden iskola bizonyos tekintetben külön társadalmat alkot,
amelyben mind a tanároknak, mind a tanulóknak ugyanazt a
meghatározott utat, ugyanazt a pályát kell megfutniok, közösen vala
mennyiüknek a főigazgatói kar fölügyeiele alatt, hogy a haza
várakozásának teljesen megfeleljenek. Ha minden szerencsésen
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folyik, még a legutolsó tanulónak is kijut az egj'elenies dicsőség
ből, valamint a szégyenből is, ha intézetét valami gáncs éri. Azért
gondosan törekedni kell, hogy a zsenge lelkekben ezeket az érzel
meket tápláljuk és erősen meggyökerezlessük, hogy társadalmi
közösségükben szorosan egymáshoz csatlakozzanak és a maguk
egj^éni érdekeit a közös javakhoz mérjék, úgy, hogy amikor az
egyetemes föladatok gondozása folyik, kiki abban a meggyőződés
ben éljen, hogy az ö közvetetten érdekeiről is van szó.
Ily módokkal és eszközökkel ültetjük cl tehát az itjak lelkébe
a társadalmi életben szükséges útravalókat s egyúttal idején útját
álljuk a közösségbe becsúszó minden eredendő hibának.
Ha ugyanis egyszer mélyen belevésődött az iljakba az a meg
győződés, hogy a maguk osztályának jó hire és az iskola dicsősége
egyesek vállain nyugszik, könnyű Icvsz
1. őszinte törekvést ébreszteni bennük a kitüntetésre, hogy
ne csak merő vetélkedésből küzdjenek egymással ;iz iskolai pál
máért, hanem osztályuk és az egész intézet javát és dicsőségét te
kintsék mintegy a legfőbb célnak. Nen»csak hogy semmit el ne mulaszszanak, hanem ami csak e részben ajánlatos, mindazt gyorsan ra_
gadják meg, előzzék meg a többieket, iparkodjanak a kitűzött célt
elérni és (amit a verseny ritkán tud biztosilani) a maguk iskolatársait is hasonló törekvésekre buzdítani és lelkesíteni.
2. Nem lesz nehéz őket tanulékonyságra szoktatni, mert vala
mint az egyik rész erejéhez képest iparkodni fog a másik lelt mohó
haladásra lelkesíteni, úgy viszont amaz ennek figyelmeztetéseit és
Iiarátságos intelmeit legkevésbbé sem fogja zokon venni.
3. Végül arról is gondoskodniok kell az igazgatóknak, hogy a
tanulók szokjanak hozzá nyelvüket fékezni.igéreteikel megtartani, egy
más iránt előzékenységet és jóakaratot tanúsítani. Továbbá már kez
detben lelkiismeretesen elejét kell venni, hogy a szerencsétlen
párloskodás szelleme, mely pestisként nem ritkán az állam belső
szervezetét megmérgezi, bármely néven nevezendő hazug ürügy
alatt az intézetekbe beférkőzzék és vagy a tanulókat, vagy a taná
rokat megfertőzze.
Mivel tehát mindnyájan ugyanazon uralkodó alattvalói s
ugyanazon állam tagjai: sem nemzeti, sem felekezeti különbség ne
válassza vagy ne szakítsa el őket egymástól, hanem inkább gon
dozva a haza javát s a legfelsőbb Lényt tisztelve egyetértésben és
testvéri cg^'üttérzésben egyesüljenek mindnyájan.
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CCXLVII. í;.
.4 fejedcient iránti köfelessé<)eL\
Kötelességeink a fejedelem legmagasabb személye iránt szen
tek és sérlhelellenek, úgy, hogy semmilele érdekeinket, sem ele
iünket, sem vagyonunkat, sem bármely rokoni köteléket nem sza
bad annyira becsülnünk, mint az uralkodónak fogadolt hűsé
günket, akinek üdvéért magunkat föláldozni és hűségünket saját
vérünkkel megpecsételni, kedves és szent kötelességünk legyen.
ennélfogva könnyen belátható annak szüksége, hogy az itjú
lelkek már zsenge korukban hozzászokjanak ezen kötelességek
alapos megtanulásához és lelkiismeretes gyakorlásálioz. Már csak
nem a bölcsőben beléjük kell oltani a fejedelem iránti törhetetlen
odaadást s anyatejjel kell beléjük csepegtetni a szeretetet és hűsé
get iránta, hogy mihelyt csak gondolkodni megtanultak, egész vilá
gosan belássák, hogy személyük, életük és minden törekvésük
királyuk szolgálatának van szentelve. Kzért kiválóan a hitoktatók
nak és hitszónokoknak kötelességük, hogy az erkölcstan összes
szabályait, de különösen azokat, melyek a fejedelem iránti köte
lességekről szólnak, az ifjaknak leggondosabban a lelkükbe véssék.
Hasonlóképen az igazgatók és a tanárok minden alkalmat meg
fognak ragadni vagy szándékosan is keresni fogják, hogy előadá
saikban naponkint elhintsék a fejedelem iránti hűségnek és áhí
tatos hódolatnak egy-egy magvát, hogy azl az iljak legott lelkükbe
fogadják, táplálják és megérleljék. E\ fogják jiedig ezt a lehelő
legkönnyebben érni a történeti események magyarázatánál, mialatt
a belőlük merített nagyszerű tetteknek számos példáját fogják
tanítványaiknak szeme elé állítani. Ugyanakkor a hazai emlékekből
ügy fogják leírni azok érdemeinek megjutalnuizását, akik a király
iránti megveszlegethetetlen hűségüknek a csodával határos, fenkölt
és törhetetlen jelét adták : hogy mindnyájukat egy azon hatalmas
lelkesedés járja át hasonló erény és dicsőség elnyeréséért. E célból
május 13. napja, továbbá a mostani császár és társuralkodó Ö felségé
nek, valamint ezentúl minden uralkodó apostoli királynak szüle
lése napja az ünnepélyes iskolai szünetek közé soroztatott, hogy a
fejedelemtől élvezett jótétemények emléke mind a tanárokat, mind
a tanulókat állandóan hálájuk megnyilatkozására késztesse.
CCXLVIIl. §.
Áz Isten iránti kötelesséíjek.
Hogy ama kiváló lelki tulajdonságoknak formája és képe az
iskolában kialakuljon, melyeknek a jó polgári ékesileniök kell,
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szükséges, hogy a növendékek figyelmét elsősorban nzokra a dol
gokra irányítsuk, melyek az Istenre és az iránta íanusítandó külső
hódolatra vonatkozólag tekintetbe veendők. A vallás gondozása,
miként már masnit említettük, l'őképen a hitoktatókra és hitszóno
kokra van bizva. Ismerjék lelkiismeretbeli kötelességüknek lelkesen
és szeretetteljes vezetéssel elérni, hogy az ifjúság szolgai felelem
nélkül tanulja meg Istent tisztelni, különféle kötelességeit és föladatait
az ő segítségével végezni, azonkívül óvakodjék minden eltévelye
déstől s O reá gondolva szivéből kerülje a huni.
A tanulmányi elöljárók és a többi tanárok ]»edig, noha a
vallási kötelmek gondozása nem tartozik közvetlenül kötelességeik
hez, nem fogják elmulasztani, hogy ezek megtartására buzdítsák
tanítványaikat minden adott alkalommal. Főleg azonban feddhetetlen
életükkel fognak arra törekedni, hogy világító példával járjanak
mindenkor elöltük. P>'éghől igen helyesen
1. ünnepi ájtatosságok vannak megállapítva a nyilvános fél
évi vizsgálatok előtt és után s ünnepi isleniliszlelet van elrendelve
a főbb ünnepélyekre, melyek különösen az újjáalakított tanulmányi
rend emlékének vannak szentelve.
2. Az előadások megkezdéséi minden osztályban fönnhangon
mondott rövid ima előzi meg.
Ezeken kívül elrendelendő,
;j. hogy az ifjúság azonkívül, hogy ugyanerre kötelezik öt
húsvét táján az egyház törvényei, havonként elvégezze a titkos szent
gyónást és járuljon az Úr aszlalához. Kzt oly rendben s oly alázatos
sággal végezze, hogy a nép ezen szép példa utánzására buzduljon.
4. Hogy az előa<lási órából semmi el ne vonassck, a tanulók
reggel korán jelenjenek meg osztályaikban, hogy tanáraik kísére
tében a kitűzött időben elvégzendő miseáldozaton naponként
résztvegyenek és törekvéseik sikeréért áhítatosan a legfőbb Lényhez
fohászkodjanak. A más vallásúak azonban kivételnek.
A tanároknak gondjuk lesz, hogy a fölvigyázók (decuriones)
nemcsak a miseáldozatról elmaradókat töljegyezzék, hanem azokat
is rögtön följelentsék, akik olt nem viselkednek elég ájtalosan,
vagy a többieket fecsegésúkkel vagy bármi m á s módon zavarják
s másokat súlyosan megbotránkoztatni merészelnek, hogy alkal
mas eszközökkel ismét a kellő áhilal útjára terelhetők legyenek.
Általában a legnagyobb előrelátással gondoskodni fognak, hogy
mikor az iljúság Isten Iiázában összegyűl, mindenkori szerény
és illedelmes viselkedésével például és buzdításul szolgáljon a
néző közönségnek.
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5. Az islenitiszleielhez fognak tartozni az állandó szentbeszédek, Mária-gyülekezetek, hilelemzö vizsgálatok^ és a szentgya
korlatok, amelyekben az összes osztályok együtt részt fognak venni
a húsvétot megelőző szent liélen.
CCXT.IX. §.
A hilokUilők és hitszónokok

teendői tekintettel /ölsorolt

kötelességeikre,

A hitoktatók és hitszónokok hivatása kétségtelenül nagyon
fontos s a dolgok összefüggése a/l kívánja, hogy itt részletesen
szóljunk róla.
Amikor a hitoktató vag>' hitszónok hivatalát elfoglalja, nem
csupán a lelkek gondozására vállalkozik, hanem fogadást is tesz'
hogy tehetségéhez képest közre fog működni, hogy az ifjúság a
keresztény emberhez és i>olgárhoz méltó erényekben kiképeztessék
és bennök napról-napra jobban előrehaladjon. Ezért nem lesz elég, hogy
az Ujakkal az isteni tiszteletet naponként elvégezze és csupán a
keresztény igazságokat és az erkölcstan szabályait vasár- és ü n n e p 
napokon előadja a második részben foglalt utasítás szerint, ahol
a vallás gyakorlatáról az összes iskolai osztályokra való tekintettel
szó volt. Az sem elegendő, hogy a Mária-társulat üléseit megtartsa, a
grammatikai osztályokban szerdán és szombaton az előadás vége
felé megjelenjen a tanításon, a kátét előadó tanárokat meglátogassa
és meggyőződjék, vájjon a hittan elemeiben helyesen oktalják-e a
tanulókat s a hozzája bizalommal viseltelöknek a g^'óntatószékben
rendelkezésükre álljon : hanem ezenfelül kötelességei köze fog tar
tozni, hogy aprólékos gonddal figyeljen és vigyázzon mindenre,
ami bármiképen befolyással van erkölcseikre. Önként őrködjék
azon, vájjon eleget tesznek-e önmaguk iránt tartozó kötelessé
geiknek, jiontos rendet tartanak-e dolgaikban, szorgalmasan vezetik-e
naplóikat. Ugyancsak megfigyelik, hogy mikép viselkednek társaikkal
— úgy az öregebbekkel, mint a fiatalabbakkal — szemben, hogyan
teljesítik közös társadalmi kötelességeiket, lelkes hódolattal visel
tetnek-e az uralkodó és a legfelsőbb halóságok iránt, odaadással
és buzgó szívvel imádják-e a legfelsőbb Lényt s tísztelik-e szolgáit
és papjait, milyen lelkiismeretességgel és áhítattal végzik a nyil
vános könyörgésekel. Azonkívül az összes iíjakat különbség nélkül
többször meg fogja látogatni szállásukon, buzdítani fogja ökel
minden dolgaikban a helyes rend és tisztaság megtartására, nap1 Kxamina catechctica.
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lóikat i)ontosan átnézi és gondosan megvizsgálja egj'éni és házi
életrendjüket.
Ne fukarkodjék i\ dicsérettel, hanem minden jó és helyes
tettüket dicsérje meg, kisebb lelki szeplöikérl barátságosan intse
meg ökel, a nagyobbakat először tanárjuknak, azután az igazgató
nak is tárja föl. Azokat pedig, akiknek szülei távol vaimak, min
denkor, löképen azonban, ha esetleg betegség vagy bármely más baj
gyölri őkt't, szüleik helyett vigasztalja és gondozza, szóval olyan
eljárással iparkodjék mindnyájuk szivét magához í'üzni, amely
világos jele a jóságnak és az önzetlen, tiszta jellemességnok.

i n . SZAKASZ.
Az iskolai rendtartás tekintettel a tanulóifjúság szüleire.
íízen tanügyi szervezet lehetővé teszi, hogy a királyi bő
kezűség nagyszerű müve kilerjeszlessék az összes, bármely
nemzetiségű vagy vallásü alattvalókra és mind a j ó módban
élőknek, mind a szűkölködőknek alkalmuk legyen gyermekeiknek
megtelelő neveléséről gondoskodni. Hátra van, hogy mindjárt kiíejtsük röviden azokat a javakai, melyek ezen üdvös nevelési
és oktatási rendszerből magukra a szülőkre háramolnak.

I. Fejezet.
A szülők iiiiMli>yii!|l**lásjii*a és hÍ7.lttsílús:íra voiialko/ó inlc7.k«>(]4'sek.

Ha körültekintünk Magyarország és kapcsolt tartományainak
tanulóifjúsága között, bármely intézetben jóval több idegen hall
gatót találunk mint helybelit, minthogy a szülők gyermekeiket
tanittatásuk végeit többnyire elküldeni kénytelenek maguktól.
IJár ez a kényszerűség nagy hasznára válik gyermekeiknek, mégis
lehetetlenség, hogy aggodahnat ne támasszon lelkükben, tekintve,
hogy nem ügyelhetnek iöl nap-nap után neveltetésükre. Ennélfogva
az intézetek tanárai szorgosan gondoskodni fognak, hogy az ag
gódó szülök ezen nyomasztó gondját megkönnyitsék. Ezt pedig úgy
fogják legjobban megvalósítani, ha minden rendelkezéseiket apróra
és nyiltan megmagyarázzák, amelyekkel általában az egész itjúságnak akár a tanulmányi, akár erkölcsfegyelmi ügyeit, akár egész
ségi állapotának vagy anyagi szükségleteinek gondozását intézni
és ezen fontos hivatásukban szolgálataikat az államnak szentelni
akarják.
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lípen ezen oknál fogva minden tanár, de különösen az igaz
gatók, nemcsak az idegenből éikezö szülőknek, hanem a hely
belieknek is, akik gyermekeiket a lannlók névjegyzékébe való föl
vételéi óhajlják, vagy látogatásukra jönnek, világosan és érlhelöen
meg fogja magyarázni
1. az iskolában előirt tantárgyak összefüggését, az időt,
melyen belül ezek megtanulhatók és elvégezhetők, hasznukat, m e 
lyet kiki húzhat belőlük s melyet a hazának remélnie is kell;
2. az eszközöket, melyek az egészség fönntartására, az er
kölcsi nevelés intézésére vagy elömozdilására, a szorgalomnak jutal
mak által való fölkellésére s más hasonló üdvös célokra megállapitlaltak;
3. a tanulmányok igazgatóira és tanáraira ruházott terhes
hatáskört és gondol, amely szerinl mindennek kellően utána kell
járniok, ami a kitűzött cél javára válik, hogy a szülők biz
tosan megnyugodhassanak. Hogy pedig ez tényleg igy is van, azt
helybeli példákkal bizonyítsák nekik, amelyek meggyőzhetik őket
elmondott szavaik igazságáról.
CCL. i?.
.4 szülök metjnijiuftalása,

iekinlettel az iskolai

taimlnutnyokra.

Hogy a szülök egyáltalában minden aggodalomtól mentek
legyenek gyermekeik iskolai taníttatására nézve,
1. a tanárok tanítványaikat havonként, egyesekel, akiknél
esetleg erre szükség lesz, gyakrabban is utasítani fogják, hogy
írjanak szüleiknek és őszintén tudósítsák őket mind tanulmányi
haladásukról és kiérdemelt jutalmaikról, iskolai kitüntetéseikről,
mind megrovásaikról vagy bünteléseikröl, amelyekre rászolgáltak.
Ilyen levélmintákat tartsanak készen maguknál, hogy ha szükséges,
megmutathassák nekik.
2. Hasonlóképen az igazgatók és a tanárok is a szülök írás
beli megkeresésére őszintén és nyíltan fölvilágosítást fognak adni
liaík haladásáról és a hivatalos iskolai naplókból vett minősítésü
ket lelkiismeretes hűséggel közölni fogják velük, csak a szülök
fedezzék ezen levelezés költségeit.
CCLI. §.
A szülök megmjiiglatása

ijyermekeik

egéazséiji áUapolára

nézve.

A szülőket nagy mértékben szokta nyugtalanítani távollevő
gyermekeiknek egészségi állapota, melynek fönntartására és erösi-
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tésérc a lőnlebb megállapított es/közök alkalmasak. Mivel azonban
bármily elövigj'ázaltal sem lehet kikerülni, hogy egyesek meg
ne betegedjenek, szükséges lesz a tanárokat figyelmez-telni, hogy
nemcsak az idegen, hanem a helybeli tanulókat is atyai gondozá
sukban részesítsék.
Általában kötelességük a tanároknak, hogy ha valamelyik
tanuló az iskolából elmarad, a tanítás befejezése után mind
járt a fölvigyázó vagy bárki más által tudakozódjanak az el
maradás okáról cs ha arról értesülnek, hogy betegség volt az
akadály :
1. személyesen látogassák meg a belegel és gondosan szerez
zenek meggyőződést betegségéről és lakásáról, lia máshonnan való
az illető, s haladéktalanul tegyenek jelentést az igazgatónak.
2. Az igazgató a körülmények szerint fogja a szükséges ren
delkezéseket megtenni, helyettesíteni fogja a betegnek távollevő szü
leit és rokonait, súlyosabb betegség esetén értesíteni fogja őket; a
beteget a hitoktatónak és a rendkívüli tanárnak különös gondjaiba
fogja ajánlani, hogy meglegyen a kellő ápolása és kényelme, kivált,
ha a beteg anyagi eszközök nélkül szűkölködik.
3. Gondja lesz rá, hogy egészségének helyreállása után a
mulasztottakat különórákban a rendkívüli tanár, vagy valamelyik
jobb iskolatársa segítségével pótolja.
4. A szállásadókat, akik otthont adnak az idegenből jött
tanulóknak, figyelmeztetni fogja, hogy azonnal forduljanak hozzá,
ha valami rendkívüli eset történnék velük.
CCLIL S.
A szülök megiuftiifUítása (jyennekeik erkölcsi magnkviselele
ickinte.ti'hcn.

és ttallása

Ezen tanügyi szervezetnek egyik főcélja, miként föntebb
mondottuk, azon sarkallik, hogy a nevelés jótéteménye különbség
nélkül minden alattvalónak tárva legyen, bármily vallású legyen
is. Ezért szigorúan meghagyatik, hogy az összes tanulókat szívesen
kell fogadni és sohasem szabad más vallás szertartásainak végzé
sére kényszeríteni, így tehát minden szülő teljesen nyugodt lehet
fiai vallását illetőleg.
Mindazonáltal még nagyobb megnyugtatásukra a tanárok szor
gosan vigyázni fognak,
1. hogy a másvallású tanulók ne gyülekezzenek előbb az iskolá
ban, mielőtt a katholikusok a reggeli isteni tiszteletet el nem végez
ték. Ugyancsak gondoskodni fognak, hogy az isteni tiszteletre szánt
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egész időt a másvallású ifjak, szüleik vagy az igazgató utasítása
szerint helyesen ellöltsék s az órák felhasználása módját naplóikba
szorgalmasan bejegyezzék. Efölött gondosan fognak őrködni azok a
polgárok, akiknél ilyen ifjak szálláson vannak és a hitoktató, amikor
a g>'erniekek naplóinak megvizsgálása végett a szállásokat bejárja.
2. Mialatt valamennyiüket testvéri egyetértésre fogják buzdí
tani — amint azt már föntebb ajánlottuk — a legkomolyabban
véssék a lelkükbe, hogy minden nemzetiségi vagy felekezeti becs
mérlést kerüljenek, vagy ha kitör valahol, nyomban szigorúan
büntessék meg.
3. Vallási hitelvekről való vitatkozások a tanulók között sohase
forduljanak elö, mert nemcsak semmiféle hasznot nem hajtanak,
hanem, miként a tapasztalat mutatja, többnyire gyűlölködésnek,
ellenségeskedésnek s más hasonló szörnyűségnek szülöokai; inkább
arra kell törekedni, hogy ha már vallási meggyőződéseik külön
böznek, a tanáraik iránt érzett tiszteletben, engedelmességben és
szeretetben igj^ekezzenek egj^nást fölülmúlni.

II. Fejezet.
A s z ü l ő k jtivára s/.oljiáló ríiyóh liiló/.kcdésck.

Tapasztalati tény. hogy az iskolákra bízott ifjúság között csak
kevés a gazdag, többen vannak, kiknek csak annyiok van, amennyi
elegendő, a legtöbben szegények és még a szükséges megélhetési
eszközöktől is meg vannak fosztva. Nagyon méltányos, hogy ezeket
részint erkölcsi, részint anyagi segítséggel támogassák az iskolák,
hogy az állam ne legyen kénytelen magát alkalmas tehetségektől és
hasznos tagoktól megfosztani. E célból más iskolai eszközöket mel
lőzve, itt csupán azon költségek viselésének megkönnyítéséről
kívánunk szólani, meh^eket a szülőknek gyermekeik nevelésére
forditaniok kell.
CCLIII. §.
Szállások szerzése az i(le<fen ifjai- számára.
Valamint egyebekben is pontosan értesíteni fogják az iskolák
tanárai tanítványaik szüleit, ha eziránt megkeresik őket, úgy a
lehető legnagyobb segítségükre lesznek az idegen ifjaknak való
szállások és egyéb életszükségleteik megszerzésébon, amiért is helyes
lesz mindjárt kezdetben valamely biztos és állandó rendet meg
állapítani. T e h á t :
1. Ha az iskola székhelyén akadni fognak tanárok, akiknél az
idegen tanulók mérsékelt költségen lakást és élelmezést szerezhet-
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nek maguknak, ebieket az igazgató rá fogja beszélni, hogy e n e a
szívességre vállalkozzanak,
2. Ha az igazgató a polgárokat és viszonj^aikal még nem
ismeri, neveiket, különböző társadalmi állásukat s az egyéb szük
séges tudnivalókat megtudakolja a hatóságtól, hogy az idegen
tanulókat bátran oltalmukra bizhassa.
3. A szállás és élelmezés árát pontosan megkérdezi s meg
tudja, nem akadnának-e talán olyanok, akik pénz helyett szívesen
clíbgadnának terményeket is — és milyen mennyiségben. Mindezekre
nézve pontos megállapodásra jut és ezt a hatóság közbenjárásával
is biztosítja.
4. Az igy összeválogatott szállásokat följegyzi és a dij nagysága
szerint osztályokba sorozza.
5. Ha a szülök ezekről írásbeli fölvilágosítást fognak kérni,
legott bemutatja nekik ezeknek jegyzékét és annál nagyobb biza
lommal fogja a választást rájuk bízni, mert maga a hatóság is,
mintegy kezességet vállal a maga |)olgáraiért és a szülőknek nem
kell mást, csak a díj megszabását megfontolás tárgyává tenniök.
6. Mihelyt a szülök gj^ermekeikkel megérkeztek, elvezeti őket
í\ kiválasztott szállásra és a házigazdának komolyan szivére köti
mindazt, amit az iskolai rendtartás az ő kötelességeiből kifolyólag
megkövetel.
7. Ha az élelmezés miatt panaszt emelnek nála a kosztosok,
elvállalja a közbenjárást és meginti a házigazdát, ha a törvényesen
megállapított föltételeket meg nem tartja, de mindig lehetőleg a
szép szerével kibékíti a feleket.
CCLIV. §.
A haióságnak ez i'ujij érdekében való

közreműködéséről.

A polgári hatóságnak segítségére sok fontos oknál fogva van
szükség. föIeg azonban, hogy az idegen ifjak ne helyeztessenek el
olyan szállásokon, ahol a házi n3'ugaloin hiánya a tanulástól elvonja
őket, vagy esetleg a rossz példák magukkal hozott jó erkölcseiktől
lassankint eltérítik őket. Ebben az esetben a polgári hatóság tekin
télye nyújtson segítséget. Ugyancsak az ö kötelessége lesz elejét
venni, hogy a polgárok olyan helyeken, ahol nem szokott az eleség
drága lenni, az élelmezés és a szállások díját túlságosan fölemeljék.
Valóban, ha az emberi természetet kissé pontosabban meg
vizsgáljuk, kiderül, hogj' az iljúság sokkal j o b b a n fog gondoskodni
egészségéről és életerőinek frissességéről egyszerű és könnyen
beszerezhető táplálékkal — csak legyen az alkalmas fűszerekkel ize-
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sítve s megfelelő arányban és mennyiségben álljon rendelkezésre —
minlba pazar bőséggel és művészettel lelhahnozott nyalánkságok*
kai izgatja inyját. Ép oly világos, hogj' az ifjaknak, akiknek rend
szerint forr a vér ereikben, vagy sohasem, vagy csak nagyon ritkán
és a legnagyobb óvatossággal szabad erősebb italokat élvezniök s
életmódjukban minden erejükkel a mértékletesség és józanság sza
bályaihoz kell alkalmazkodniok. így nem csupán a költség, hanem
az iQúság egészsége is nagyobb mértékben fog megkiméltetni.
BKKEJEZl':S.
íme annak a nevelésnek képe, melynek rövid vázolására ebben
a tanügyi szervezetben vállalkoztunk.
Ha az állam boldogsága az a főcél, amely felé az összes pol
gároknak lepleiket irányozniok kell. akkor mindenesetre ez legyen az
az alap, melyre a nemzeti nevelés egész épülete támaszkodik. Ezen
fö elv szerint van megválasztva cs rendezve az egész tananyag és
a tantárgyak s állapíttatott meg és kölleteU határozott szabályokhoz
az iskolai r e n d t a r t á s : szóval, szerinte történi ezen egész tanul
mányi rendszernek niegalakitása és összeillesztése.
Némely, nem épen csekély fontosságú dolog mindazonáltal
mellőztetett s túlságos terjedelme miatt ezen mű második kötete
számára van fenntartva. Ilyenek főképen :
1. Táblázatos kimutatás a magaviselet és az egész tanulmányi
előmenetelnek jelzésére ezen szervezet értelmében a különböző tan
intézetek és tankerületek számára.
2. A tanintézetek különleges törvényei és szabályai, főképen
azok, melyek a fegyelem gyakorlására vonatkoznak.
H. Mindenféle külön szabályzatok az iskolai igazgatók, taná
rok, hitoktatók, hitszónokok, rendkívüli tanárok, correi)etensek
számára. Mindezeknek lényege különben bennfoglaltatik ezen ter
vezetben. Egyébként e szabályzatok, miként mondottuk, a leg
közelebbi esztendőben meg fognak jelenni ezen mű második köte
tében, ha majd a királyi egyetem (miként a második rész végén
megjegyeztük) véleményét kifejtette a felsöbbiskolák tantervéről s
egyéb dolgokról, melyeknek kidolgozásával megbízatott. Hozzájárul
majd ehhez még ennek a tanügyi szervezetnek pótkötete, mely apróra
mindent fel fog ölelni, ami a m ü tökéletességéből, az országos köz
oktatás állandó.ságából és a nemzeti nevelés jellegéből a legjobb
tanítómesternek, a gyakorlati életnek útmutatása szerint még most
hiányozni fog.
/
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Az elsőrendű népiskolákban tartandó gyűlésekről ...
Az elsőrendű népiskolák szolgája
A nagyobb városi népiskolák elhelyezése
A nagyobb városi népiskolák igazgatói .
A nagyobb városi népiskolák tanítói ...
A nagyobb városi népiskolák hitoktatói
A kisebb városi és falusi népiskolák elhelyezése
A kisebb városi és falusi népiskolák igazgatói és tanítói ...

(>5
00
00
07
07
OK
08
GS
Oí»
09
70
70'

IV. Fejezet,
.4 r árvoházak.
LIX. §. Az árvaházak politikai igazgatásárúl, tekintettel az ifjiiság okta
tására és nevelésére

71

TAKTALOM

263

V. Fejezet.
A lunulmáíuji
LX.
LXI.
I,X1I.
LXUI.
I.XIV.

ügyek íjolitikat ií/ozf/alúsa, IvkinU'tlel azon (aninlvzeíekrCy melyek nem
idoeznck a íanulmúnyi küzulupből anjitst^ycL
^^

§.
S.
§.
S*
§.

Az érseki és püspöki lyccumok
A szerzctesrcnOi iskolák i}*aZKatiisa
A papiicvelöintézelck
A nemes ifjak akadémiái és konviklusai
A nem római kalUoIikus vallásúak iskolái

71
72
73
73
74

n. SZAKASZ,
Az I s k o l á k g a z d a s á g i i g a z g a t á s á n a k m ó d j á r ó l k ü l ö n ö s e n .
LXV. §. Az Iskolák i{j;azgatására szükséges különféle költségek

...

75

I. Fejezet.
A lanulmányi

ügyek polilikai

iguzgaiúsálioz szükséges kiillségck.

L X V I . S. A királyi ejíyolem és az összes niaí^yarországi lanulmányi üííyek
iííazjíatóját illető költséííek
L X V I I . Jí. A tankerületi i^azfíatókat és a népiskolák felügyelőit illető
költségek

7G
76

II. Fejezet.
JCgycncs iskolui és lanulmányi

köUségszúkséglctck.

L X V I I I . §. Az akadémiák elnökeit, a főgimnáziumok és az elsőrendű nép
iskolák igazgatóit és a grammatikai iskolák clüljáróit illető
költségek
L X I X . §. A tanárokat és tanítókat illető költségek
L X X . §. A népiskolai tanítók fizetésére fordítandó költségek

77
77
78 »

III. Fejezet.
A ianár/elöUek szemináriumára

és a tanári nyugdijakra

fordilandó

költségek.

L X X I . §. A tanárjelöltek szemináriumára fordítandó költségek
L X X I I . §. A kiszolgált tanárokra fordítandó költségek

79 '
79

r v . Fejezet.
Az iskolai épületekre vonatkozó költségek.
L X X I I I . §. A népiskolák épületcinek költségei
L X X IV. §. A többi tanintézetek épületeire vonatkozó költségek általában

80
80

V. Fejezet.
Az egyetemes tanulmányi
LXXV.
LXXVI.
LXXVII.
LXXVIII.

§.
§.
§.
§.

közpénztár, illetőleg tanulmányi

A tanulmányi alapról általában
Ezen alap mindenkori állandósításának szüksége
A tanulmányi alap jelen állapota
Ezen alap igazgatásáról általában

alap.
80
81
81
81
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Lap
82
83
83

L X X I X . §. Ezen alap kezeléséről különösen
L X X X . §. A lannlmünyi alap gyarapiUsíinak módjai
L X X X I . §. A nyugdíjalap felállítása és biztosítása

II. RKSZ.
A tanulmányok tervezete és tautárfjyai.
I. S Z A K A S Z .
L X X X I I . §. A nép- (vagy nemzeti) iskoh^k tantárgyai

84

L Fejezet.
AltulánoR megfontolások a nép- (azaz nemzeti)

iskoidkról a Magyarbirodalom

L X X X I I I . §. Általános megfontolások a nép- (azaz nemzeti) i.skotákrúl
L X X X Í V . §. Ezen általános megfontolások gyakorlati alkalmazása
L X X X V . §. Az írás tanításáról

lerületén.
...

S5
85
87

II. Fejezet.
L X X X V I . §. A falusi nép- (azaz nemzeti) iskolák
L X X X V I I . §. Mi módon tárgyalandó a falusi iskolákban a vallástan? ...
L X X X V I I I . S- Mely tantárgyak tárgyalandók a falusi iskolákban és mily mód
szerrel?
L X X X I X . §. A tanítás ideje a falusi iskolákban

88
89
90
91

III. Fejezet.
A kisebb városi

népiskolák.

XC. §. Mit értünk kisebb városi népiskolákon?
XCI. §. Mit kell a kisebb városi iskolákban tanítani?
XCII. §, Mely időben folyjon a tanítás a kisebb városi iskolákban?

92
92
93

IV. Fejezet.
A nwjijobb városi

népiskolák,

XCIII. §. Mit ériünk a nagyobb városi népiskolákon?
XCIV. §. A nagyobb városi iskolákban tárgyalandó tantárgyak
XCV. §. A tanítás időtartama a nagyobb városi népiskolákban

...
...

93
94
95

V. Fejezet.
Az elsőrendű
XCV I.
XCVII.
XCVIII.
XCIX.

§.
5.
g.
§.

népiskoiák.

Az elsőrendű népiskola fogalma
Az elsőrendű népiskolák tananyaga
A tanítás idejének megállapításji az elsőrendű népi.skolákban
A tárgyalandó tananyag, tekintettel a népiskolák vezetésére
kiképzendő tanítókra

95 \
9G
96
97
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H. S Z A K A S Z .
. A magyarországi latin iskolák, azaz g r a m m a t i k a i osztályok.
Lap
07

C. §. A latin, azaz grammalikai iskolákról általában

I. Fejezet.
Általános észrevételek a magyar birodalmi latin iskolákróty azaz grammatikai

osztályokról.

Cl. §. .\ latin nyelv szükségessége a magyar birodalom különféle lakosai
nak szempontjából
CXI. §. A német nyelv rendkívüli hasznáról
<.
CIII. §. A nemzeti nyelvek
ClV. §. Valláskülönbség
CV. §. A hű alattvalók különböző osztályairól
... ..
CVI. §. A grammatikai iskola tantárgyainak megválasztása
CVII. §. A latin grammatikai tanfolyam
C V I I I . §. A szorgalmi idö

98
99
100
101
101
101
102
103

II. Fejezet.
A grammatikai

iskolák tantárgyaid

CIX. §. A grammatikai iskolák tanulmányi anyagáról általában
CX. §. A vallástan mint fötantárgy

104
105

m . Fejezet.
Azon tantárgyakt
CXI.
CXll.
CXIII.
CXIV.
CXV.
CXVI.
CXVII.

melyek általában mindenkire nézve szükségesek, nevezetesen pedig a
hetyesirás, szépírás^ számtan stb.

§.
§.
§.
§.
§.
§.
§.

A helyesírás és a szépírás
A számtan
A latin nyelvről és tanításának módszeréről általában
A latin nyelvtanítás első éve
A latin nyelvtanítás második éve
A latin nyelvtanítás harmadik éve
A természetrajzról s különösen azon okokról, melyek miatt a ter
mészetrajz a szükséges tantárgyak közé soroztatik a magyar gram
matikai iskolákban
C X V I I I . g. A természetrajz felosztása és tárgyalása, tekintettel a g r a m m a 
tikai iskolák tanfolyamára

106
107
107
108
100
112

118
119

IV. Fejezet.
Az egyetemesen hasznos tantárgyak a grammatikai

iskolákban.

C X I X . §. Az egyetemesen hasznos tárgyakról általában
CXX. §. A biblia története
C X X I . §. Magyarország történetéről és azon okokról, melyek m i a t t az
egyetemesen hasznos tantárgyak közé sorozzuk
C X X I I . §. A magyar történelem tanítása
C X X I I I . §. A földrajz tanulásáról általában
CXXIV. §. Az első és második esztendő földrajzi tananyaga
CXXV. §. A hazai földrajz tanítása a harmadik iskolai évben, tekintettel az
örökös tartományokra

l'-^l
121
122
V25
126
127
130

2li6

TAiriAI.OM

V. Fejezet.
Mds íanítirgyak, melyek nem az összes, luiiicm esittián némely ifjaknak
hasznosuk.

szükségesek oagy
r..«
Li<tp

<;XXVI.
CXXVII.
CXXVIII.
CXXIX.

Ü. A másodrendű tanláryyakról állaláhnii
Ü. A i^öriia nyelv laníl;'i.sa
§. A gi'omclria lanítAsa
§. A természetjogi elemeinek és a poifíáii éleiben fiyakrahban elő
forduló joííi üf*yletcknek lanilása az orszájíos törvények és szokás
jogok szerint

131
131
133

133

"VI. Fejezet.
Azon lankönywk,

melyek az egyetemesen szükséges laniúrgyukul

jclüleUk.

C X X X . §. A vallástan. A keresztény vallás alaptanainak löniör fo^'Ialala
a latin iskolák számára Maííyarorszájí örökös országaiban ...
C X X X I . íj. lígyéb könyvek és segédeszközök a granimatikai osztályok szá
mára
C X X X 11. ij. A haszon, melyet ezen új könyvek egyrészt a gyermekek okta
tása szempontjából, másrészt magának a tanulmányi kincstárnak
szempontjából Ígérnek

13,'»
135

136

VII. Fejezet.
Ulúszó a magyarországi üröküs larlomámjuk

latin grammatikai

iskoláinak

lanleroéhcz.

III. S Z A K A S Z .
A magyar királyi főgimnáziumok és gimnáziumok,

I. Fejezet.
Általános mcgiegyzésck a magyar királyi

gimnáziumokról.

C X X X I I I . §. Mit értünk a királyi ginmáziumok nevezetén
C X X X I V . §. Azon tantárgyak, melyeket a tanulóknak tudnlok kell, amikor
a lumtanitás Iskolájába átlépnek
CXXXV. §. Azokról a tárgyakról, melyeknek ismerete a gimnáziumi tanfo
lyam elvégzése után a tamiloktól joggal kovetelbetö, ha tekintetbe
vesszük életkorukat, melyben vannak, a hasznot, melyet be
lőlük a jövőben merítenek s a pályát, melyre vállalkoznak és
mintegy előre készülnek

140
141

141

II. Fejezet.
A fő~ és szükséges ginmáziami
CXXXVI.
CXXXVII.
CXXXVIIl.
CXXXIX.
CXL.

§.
§.
§.
§.
§.

tantárgyak.

A keresztény vallástan tanítása
A helyesírás és a szépírás
A számtan és mennyiségtan elemei
A latin nyelv tanításáról általában
A lalínnyelvi tanítás helyes módja a magyar királyi gímnáziumokl)an
CXLI. g. A humanitás tanítása a neki szánt két év a l a t t
CXLII. S. A tanulók oktatása az irók olvasására

142:
142
143
144
145
146
146
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CXLIV.
<"-XLV.
CXLVI.
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§.
i}'
§.
§.

A helyes cs rendszeres líorulolkoílás lanitása
A rof^almázasról v:t^y sUluskép/.ésről
A foí^alma/.íis különböző fajairúl
A lalin beszéd némely, Mas^ynrorszáííoii mejílionosodott sza
vainak, kifejezéseinek és szóh'ismúdjainak ismerete
CXLVII. §. A természetraiz

Lap
U** *
14íí •
140
15l)
151

III. Fejezet.
Az cgtjcicincsen Intsznos lanlárgijak.
CXLVIII.
CXHX.
CL.
(;LI.

S.
§.
§.
§.

Az egyetemcsen hasznos tantárgyakról általában
Történelem
l-'öldrajz
Természeljog s bevezetés néhány hazai jogszokásnak ismeretébe

151
151
152
152

IV. Fejezet.
A ginmúzium
CLII.
CMII.
CMV,
CLV.
CLVI.
CLVH.
CLVIII.

g.
S.
S.
S.
§.
ij.
§.

másodrendű, azaz rcndkivCtU laníáryyai.

A rendkívüli tárgyakról általában
Görög nyelv
Kísérleti természctlan
njságolvasás
A költészet tanítása
A nyilvános szónoki gyakorlatok
A hazai nyelvek

153
153
153
154
151
155
155

V. Fejezet.
Az ú/ gimnáziumi

laníerohcz sziilcsfges ItüntjockrÖl.

C H X . §. A gimnáziumi tankönyvek

155

VL Fejezet.
utószó a magyarországi királyi gimnáziumokról

szóló szakaszlioz.

CLX. §. Magyarázat a tanítás idejének elosztását feltüntető táblázat
hoz a királyi gimnáziinnokban
CLXL §. Az előnyök, melyek ezen tanterv bevezetéséből és a királyi
gimnáziumok szervezetéből a polgárokra és az egész államra
háramlani fognak

150

158

IV. S Z A K A S Z .
A magyarországi királyi akadémiák.

I. Fejezet.
A magyarországi királyi akadémiák jellege és célja.
C L X n . §. A királyi akadémiák céljának kilünése
C L X n i . §. Az akadémiai tanulmányok megválasztásánál szemelött
tandó elvről, tekintettel a kitűzött cél elérésére

158
tar
159
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II. Fejezet.
A kiszemelt iananyagrút

szóló előadások és ezen alkalmas beosztása az

akadémiákon.
Lap
CLXIV. §. Az akíidémini előadásokról üllalában
16Ü
( X X V . §. Az akadémiai olöa<Iások elrendezósénél és bcoszlásánál szcmclött larlüiidó körülmények
161

III. Fejezet.
Az akadémiai lanfohjamról
CLXVI.
CLXVII.
CLXVIIl.
CLXIX.

§.
§.
§.
§.

állatában.

Az akadémiai tanfolyamra fordítandó idő
Az akadémiai hitszónoklatokról
A nyelvek ííyakorli^sáról
A rajz gyakorlásáról

162
162
1Ü3
104

IV. Fejezet.
A vitaíkozásoky melyeket az akadémiai tanfolyam tartama alatt mind a bölcsészet-, mind
a jofjhalUjtítóknak rendezniük kell.
CLXX. §. A nyilvános vitatkozásokról általában
C L X X I . §. Az akadémiai vitatkozások tárgyai
CLXX II. §. Az akadémiai vitatkozások anyagának megválasztása és tár
gyalása
C L X X I I I . §. Az akadémiai vitatkozások módja
CLXXIV. §. Az eredménnyel végződő vitatkozások megjutalmazása
...
CLXXV. §. Azon előnyökről, melyek az efféle vitatkozásokból mind magára
az ifjúságra, mind a tudományok haladására haramiának
...

164
165
167
168
169
170

V. Fejezet.
Az akadémiai

tanfolyam^ tekintettel a biileselcli előadásokra,
folyamról kiiliinösen.

illetőleg a bölcseleti tan

CLXXVI. §. A bölcseleti előadások anyagáról a királyi akadémiákon ...
CLXXV I I . §. A rendes bölcseleti előadások anyaga a királyi akadémiákon,
tekintettel azokra a tudományokra, amelyekkel a tanulók a
gimnáziumbon már foglalkoztak
CLXXV III. §. A rendes bölcseleti tárgyak tanítása a királyi akadémiákon,
tekintettel az akadémiai tudományok sajátosságára
C L X X I X . §. A bölcseleti tanfolyam rendkivüli tantárgyainak anyaga a
királyi akadémiákon
C L X X X . §. Néhány más bölcseleli tantárgy a királyi akadémiákon
C L X X X I . §. A rendes előadások felosztása és kapcsolata a királyi akadé
miákon s az összeállításukat magában foglaló táblázat
.,,
C L X X X I I . §. A bölcseleti tárgyak tanításához szükséges tankönyvek ...
C L X X X i n . §. Általános megjegyzések a királyi akadémiák bölcseleti tanfolyamáról

171

171
175
177

178
179
180
180

VL Fejezet.
, 1 : akadémiai tanfolyam^ tekinleflel a jogi tantárgyakra, azaz a jogi tanfolyamról

különösen.

C L X X X I V . §. A jogi tanfolyam célja
CLXXXV. S, A jogi tanfolyamra tartozó rendes előadások tárgyai a királyi
akadémiákon

181
182

!
I
I
I
,
'
I

,
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C L X X X V I . §. Miifjyarorszáfí és kapcsolt részei közjoííáiiak rendszeres tanítása
C L X X X V I I . §. A hazai jog és a bevett szokásjogok rendszeres tanítása ...
C L X X X V I I I . §. A közigazgatás, kereskedelniijog és pénzügy rendszeres elöndása
C L X X X I X . §. A történelem rendszeres előadása a jogi tndoniányokkal íoglalkozó akadémikusok részérc
CXC. §. A jogi tanfolyam idejére cső rendkívüli előadások
CXCI. §. A rendes jogi előadások felosztása és összefüggése, valamint a
rájuk vonatkozó táblázat
CXCII. §. A jogi előadások megtartására szükséges könyvek

269
Lap
1S3
184
185
180
188
188
18í>

VII. Fejezet.
'

j
,

I
t

A magyar kirátyi akadémiák köiujoiárai és múzeumai.
C X C U I . §. A királyi akadémiák könyviárairól általában
CXCIV. §. A királyi akadémiai könyvtárak fölállításáról
CXCV. §. A királyi akadémiák múzeumai
CXCVI. §. A nemzeti nevelés egész körének befejezése
CXCVIl. S- A tlu'olúgiai tanulmányok a királyi akadémiákon
CXCVIU. S- A királyi egyetem
CXCIX. §. Az egyetem csilJagvizsgálóinlézetc és múzeumai
CC. §. Az egyetemi könyvtár, az éremtár és egyéb régészeti endékek
nu'izeuma
CCI. §. Az egyetemi könyvnyonula

100
190
192
192
193
193
195
196
196

III. iu-:sz.
Az iskolák i*oii(Uai*lúsa, Illetve a feoyeleni fenntartása.
I. SZAKASZ.
j

Az iskolák rendtartása tekintettel vezetőikre és tanítóikra.

I. Fejezet.
.'irón szempontok,
CCII. S.
CCIII. S.
CCIV. §.
CCV.
CCVI.
CCVII.
CCVIIi.

§.
§.
§.
§.

melyek a lanilók és « tamilmiinyi ctiilfárók megoálaszíásánál tekintetbe
veendők.
Az egyeli-nii tanárok kiszenulése
li>9
Az akadémiai és foginmáziumi tanárok kiszemelése pályázat útján
s megtartásának módja
199 •
A tiszteletről, melyet a tanítók és igazgatók a felsőbb tanügyi
elöljárók iránt tanu.sítani tartoznak
201
A tanítók kölcsönös egyetéilése az iskolai ügyek ellátásában
202
Ugyanezeknek a tanulókkal való bánásmódjukról
202 ^
Ugyanezek próbaévéről
203
Azon igazgatók és tanítók eltávolítása hivatalukból, akik próba
évük alatt állásuknak meg nem felelő minősítést kaptak
203

II, Fejezet.
Az iskolai igazgatókat és a tanítókat megillető lui>atali rangról, valamint az érdemek
mázasáról és a hibák biinlclésérŐl.
CCIX, §. Az iskolai igazgatók és tanítók rangja
CCX. §. Az igazgatók és tanárok kiváló tudományos érdemeinek meg
jutalmazása

jatal'
204\
205
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(ICXl. §. Mikópcn bünlcU'iuIük ii hiv;it!iliikal cilinnyíiííoló líuiiirok
CCXII. §. A / ÍKkuIai liíviiluls/.ol^ák és örök

2n()

III. Fejezet.
A Irriulö tanárok ca iskoltii clüljárök

úlkmtU'i szcmmáriumáiKtk

fcláltilúsa.

CCXIII. S A Ici'iuJő tanárok iillninlú .s/eniiii;'iriun);'inak szükségessége
...
CCXIV. § Az iííiizjíalók álhiiidó szeinitiiiriuiita
ccxv. § A Jecíulő Umárok s^rniiiiáriuina a népiskolákban, a fírammalikai iskolákban és a jíitnnázhunokban
CCXVI. §. Az állandó tanári szi-niináriion a királyi egyoU'mcn
CCXVII. §, A királyi akadémiai és röíííinnáziuini tanárok állandó szeminá
riuma
ccxv 11 r. §.A lanárjelíiltik kollé^iamáiiak fölállításáról
GCXIX. §. A jelöltek és fölvételük a repelcnsfk kollégiumába
CCXX. §. A repelensek koHéiíÍuinál)a fölvett jelöltek kiképeztelésének
módja és köllséíiei
CCXXI. §. A jelöltek elhelyezése az isniéllötanfolyam clvéfízóse után
...
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U. S Z A K A S Z .
Az i s k o l á k r e n d t a r t á s a t e k i n t e t t e ! a

tanulóifjúságra.

I. Fejezet.
A tamilulIjúüi'tg ctjvszsvfji tiltapotáiutk

gondozása,

CCXXII. §. A tanulóifjúság' eíícszsé^íi állapotát illető rendtartási
désről állaláhan
CCXXIII. §. Az ifjúsáfíot fenyetíctö veszedelmek elhárítása
CCXXIV. §. A tanulóifjúsátínak enjícdélye/.endő játékok
CCXXV. §. A tanulóifjúságnak eiíjíedélyezendö játékok fajai
CCXXVI. §. Ifjúsági játékterek kijelölése
CCXXVII. §. A szellemi üdülésre kitűzött idő
C C X X V n i . §. A rend fönntartása a szellemi üdülés közben
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II. Fejezet,
A tnnnlóif/íisáíf szellemi

kiművelése.

CCXXIX. §. A tanulóifjúság,' szellemi kiművelésére vonatkozó rendtartási
intézkedésről állalál)an
CCXXX. §. A növendékek fölvételénél tanúsítandó óvatosságról általában
C C X X X l . §. A növendékek fölvételénél tanúsítandó óvatosságról, amikor
a néjjiskolából a jírammatikai iskolába lépnek
CCXXXII. §. A növendékeknek a felsőbb osztályokba való fölvételénél
tanúsítandó óvatosságról
C C X X X I I I . §. A rendes előadások órafclosztása
CCXXXIV. §. A vetélkedésről általában
CCXXXV. §. Azon intézkedések, melyek az ifjúsáfí közölt a vetélkedés
fölébresztésére és táplálására szolgálnak
CCXXXVI. §. A vizsgálatok megtartásáról általában
CCXXXVII. §. Az ünnepélyes vizsgálatok
C C X X X V i n . S. A rendkívüli vizsgálatok
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C C X X X I X . §. A iutalnmk cs büntctcsck alkíilniazj^sáról általában a tanulóifjúsáfífíal szemben
CCXL. S. A lanuiúifjúsáfínak adandó julalmakról részletesen
( X X L I . g. A lanulóiíjúsi'igííal szemben alkalmazandó
büntetésekről
részletesen
CCXLII. S- Az akadídyok, melyek a ifjúsAgot a tamilmányoktól el
vonják
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III. Fejezet.
Az

iskolai

CCXLIH.
CCXHV.
CCXLV.
CCXLVI.
CCXLVII.
CCXLVIII.
CCXLIX.

§.
§.
S.
SÍJ.
§.
§.

rcnJtaríúsróly

tekinfeííet

a Umulóifjúság

erkölcsi

nevetésére.

A tnnnlók kötelességei önmaguk iránt
A tanulók kölolesséfíci társaik iránt
Az idősebbek és az ifjabl)ak iránti kötelesséííck
A társadalom iránti közös kötelességek
A fejedelem iránti kötelességek
Az Isten iránti kötelességek
A liiloktatók és bitszónokok teendői tekintettel felsorolt kötclesséjícikrc
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III. S Z A K A S Z .
Az i s k o l a i r e n d t a r t á s t e k i n t e t t e l a t a n n l ó i ^ ú s & g s z ü l e i r e .

I. Fejezet.
A aziilők ntci/nint(jtttíására é,i biztosiíásúra

vonatkozó

intézkedések.

C-CL. §. A szülők megnyugtatása, tekintettel az iskolai tanulmányokra
CCI-I. §. A szülők megnyugtatása gyermekeik egészségi állapotára nézve
CCLII. S. A szidok megnyugtatása gyermekeik erkölcsi magukviscietc
és vallása tekintetében
„^
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II. Fejezet.
A szülök javára szolgáló cgjjéb intézkedések.
CCLin.
Szállások szerzése az idegen ifjak számára
CCLIV.
A hatóságnak ez ügy érdekében való közreműködéséről
Befejezés
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