
A záró fejezetben találjuk a közvetett nevelési módszerek tömör jellemzését, amelyeket a szerző a 
nevelési folyamatból adódó feladatokhoz rendezve fejt ki. l.A beidegzés közvetett módszereként 
tartja számon: a) a közösségi tevékenység megszervezésének; b) a perspektívák megszervezésének; 
(talán helyesebb kialakításnak nevezni) c) a hagyományok kialakításának; d) a közvetett követelésnek; 
e) a közvetett ellenőrzésnek; f ) a közvetett ösztönzésnek a módszereit. A felsorolt módszerek logikai 
egymás mellé rendelése talán vitatható. 2. A magatartási-tevékenységi modellek közvetítésének in-
direkt módszerei: a) a nevelő személyes részvétele a közösségi tevékenységben; b) pozitív egyéni és 
csoportos minták kiemelése a közösség életéből. 3. A tudatosítás közvetett módszerei: a) a közvetet t 
felvilágosítás módszere; b) a vita módszere. Ez utóbbi két módszer bonyolult kapcsolatban van, mivel 
minden vita közvetett felvilágosításul is szolgál. Ha a módszerek rendszerével kapcsolatban van is némi 
ellenérzésünk, tartalmuk tömör kifejtésével kárpótol Bábosik István. 

A könyv mellékletében találjuk meg a vizsgálati módszerek közül azokat, amelyeket korábbi 
munkáiban még nem publikált a szerző. A feladatlapok mintául szolgálhatnak a hasonló témával 
foglalkozó kutatók számára, és a gyakorló nevelők neveltségi szintmegállapító vizsgálatai során is 
hasznosíthatók. A könyv végén, a témához kapcsolódó szakirodalmi források megnevezésével, a 
közösségi nevelés hatásrendszerének vizsgálatával foglalkozó szerzők bibliográfiáját kapja az 
olvasó. 

összegezve a könyv értékeit, mindenekelőtt azt kell hangsúlyozni, hogy kutatásmetodikai szem-
pontból dicséretes Bábosik István vizsgálati módszere. A pszichológiai és a szociológiai vizsgálati 
eljárásokat rutinosan kezeli és a pedagógiai problémák célzott vizsgálatához jól adaptálja. Manapság 
sokan kétségbe vonják a pedagógia tudomány voltát, többek között épp azzal indokolva, hogy 
nincsenek önálló vizsgálati módszerei. Holott például az orvostudomány is használja többek közöt t a 
fizika, a kémia, a biokémia vizsgálati módszereit, mégis ki vonná kétségbe az orvostudomány lét-
jogosultságát, vagy milyen őrült gondolat lenne az orvosi kutatások megszüntetése. Sőt, az orvos-
tudomány is alkalmaz sok olyan megfigyelésen, tapasztalaton nyugvó gyógyító eljárást, amely egy 
részének gyógyító hatását tudományos módszerekkel mind ez ideig nem igazolták. (Gondoljunk csak a 
gyógynövények reneszánszára, vagy az akupunktúra mind szélesebb elterjedésére.) A pedagógiában is 
sok évszázados eredményes hatásrendszer vár még tudományos bizonyításra. Ezért is örvendetes 
Bábosik vállalkozása, mert pl. a Makarenko által gyakorlatilag igazolt közösségi hatásrendszer korszerű 
vizsgálatokkal tör ténő elemzése, lélektani, szociológiai összefüggéseinek feltárása, fon tos hozzájárulás a 
pedagógia tudomány fejlesztéséhez. A könyv a korszerű pedagógiai kutatási módszerek elterjedését 
segíti azáltal, hogy a gyakorlat számára egyszerű, megismételhető mérési eljárásokat muta t be. 

A könyv másik értéke, hogy koncepciójával a pedagógia tudomány korszerű rendszerének kidolgo-
zásához egy alternatívát ad. Az empirikus vizsgálatokkal feltárt összefüggések fon tos hozzájárulások a 
pedagógia elmélet fejlesztéséhez. Ezért ajánlhatjuk a könyvet mind a pedagógia kuta tóknak, mind a 
gyakorlat igényes művelőinek. 

Bíró Katalin 

A RATIO EDUCATIONIS 

1777-i és 1806-i kiadásának magyar nyelvű fordítása 
Fordította, jegyzetekkel és mutatókkal ellátta Mészáros István 

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981.433 o. 

Néhány évvel ezelőtt, 1977-ben ünnepeltük az I. Ratio Educationis kiadásának 200. évfordulóját . 
Az akkori folyóiratok alaposan elemezték a tanügyi szabályzatot, ismertették létrejöttének 
körülményeit, értékelték korabeli jelentőségét. így ez alkalommal mellőznöm lehet azt, hogy magával 
az 1777-es kiadással bővebben foglalkozzam. 

A II. Ratio Educationisnak a magyar nyelvű fordítását azonban csak most tanulmányozhatják 
először az érdeklődők, továbbá erről kevesebb és nehezebben hozzáférhető irodalmat lehet találni. 
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Ezért ennek a részletesebb bemutatását szükségesnek tar tom. Az ismertetés sotán igyekszem összevetni 
a korábbival, mert a közben eltelt majdnem három évtized új társadalmi és politikai körülményeit is 
figyelembe véve, továbbá az elsőnek a kritikáján okulva is készült. 

Az előkészítés első fázisában az 1790-91- i országgyűlés által kiküldött Nemesi Művelődésügyi 
Bizottság kidolgozott egy tervezetet a magyar köznevelés reformjára. Ezt azonban a felvilágosodás 
radikális eszméinek és a jakobinus mozgalomnak liazai megjelenése miatt felsőbb helyen ad acta tet ték. 
Újból a századforduló után vették elő a tervezetet és többször átdolgozták, kihagytak belőle számos 
felvilágosult tanügyi elvet. Végül így hagyta jóvá I. Ferenc 1805. augusztus 5-én, majd kinyomtatása 
után 1806. november 4-én léptette életbe a Magyar Királyi Helytartótanács. A budai egyetemi 
nyomdában napvilágot látott mű címe: Ratio educationis publicae totiusque rei literariae per regmim 
Hungáriáé et provinciai eidem adnexas, azaz: Magyarország és a társországok átfogó iskolai oktatási-
nevelési rendszere. Jellemző a kötet ajánlása: „Tehetünk-e — éppen most, jelenkorunk erkölcsi 
közegében - jobb és nagyobb szolgálatot a köznek, mint azt, hogy neveljük és oktat juk az if júságot?" 
(Cicero: De divinatio II. könyv.) 

A címben az I. Ratio címéhez képest egyetlen szó eltérés van: publicae, ezzel nyíltan hang-
súlyozza, hogy itt köz-nevelési, azaz iskolai rendszerről történik intézkedés. Az ebben foglalt rendel-
kezések a katolikus („királyi") iskolákra vonatkoztak, a protestánsokra nem, mivel az 1790-91- i 
országgyűlés e felekezeteknek teljes tanügyi autonómiát biztosított. A Ratio csak azt kívánta: „ . . . az 
ágostai evangélikusok és a helvét hitvallásúak iskolai tananyaguk azon részeit, amelyek a szorosan vett 
tudományok körébe (quae pure sunt literalia) tartoznak, hangolják össze ezzel a mintával" (222.). 
Ebben a vonatkozásban már az Előszóban leszögezi a könyv azt az irányelvet, hogy ezt az iskolarend-
szert úgy kell kialakítani, hogy „ . . . . vallási megkülönböztetés nélkül, egyformán szolgálja mindenki tek 
közös művelődését, valamint a társadalom hasznát". (220.) Ezt még jobban részletezi az anyanyelvi 
iskolákkal foglalkozó részben. „2 . §. Az ország rendje megkívánja, hogy a nevelés általános elvei az 
elszakadt vallások követőire is vonatkozzanak, akik számos vidéken másokkal elvegyülve élnek, s ezért 
szükséges, hogy egyes helyeken közös iskolákkal (scholae communes) rendelkezzenek." (231.) Ennek 
érdekében „a katolikusok anyanyelvi iskoláit úgy kell megszervezni, hogy azokban más vallású 
gyermekek is — egyedül saját felekezetük katekizmusát kivéve - minden más világi és közös tan-
anyagot magától értetődően tanulhassanak". (232.) A tankönyveket tehát úgy kell elkészíteni, hogy 
azokat bármely tanuló szabadon és megkülönböztetés nélkül használhassa, akármelyik valláshoz 
tartozzék is, továbbá külön kötetben kell kézbeadni az egyes tanulóknak saját vallásuk katekizmusát, 
amelyet a közös tanítási órák után hetenként kétszer minden vallásúnak a saját papja tanít. A II. Ratio 
tehát messzemenően megkívánja a vallási türelmet, ugyanakkor nem a II. József által szorgalmazott 
felekezeti jelleg nélküli „vegyes iskolák" (scholae mixtae) típusát írja elő. 

Az átfogó iskolai rendszer elrendelésének jogi alapja, miként elődjének is az volt, amit már Mária 
Terézia bevezetett , hogy Magyarországon a király jogosult, maguknak a királyoknak fenntar tot t fel-
ségjogok alapján legfelsőbb szinten az oktatás -nevelés ügyeiben rendelkezni, azt irányítani és arra 
felügyelni. (17. és 222.) 

Ez a szabályozás is, miként az első, figyelembe veszi az iskoláztatásnál azt, hogy az ország lakossága 
hét jelentős nemzetiségre tagolódik, hogy különböző hitfelekezethez tartozó emberek élnek együtt, 
hogy az állampolgárok társadalmi helyzete is többféle. Ezért alapelvként kimondja, hogy az iskolában 
feldolgozásra kerülő tananyag elrendezésének is különbözőnek kell lennie, mégpedig aszerint, hogy 
kinek-kinek azt tanítsák a tudományok és ismeretkörök közül, amely leginkább megfelel jövendő 
életkörülményeinek. „Semmi mást nem ajánlatos nyújtani ugyanis ebben a bontakozó életkorban, csak 
azt , ami később hasznos lehet ." (220.) Továbbá arra kell törekedni - amennyire megoldható - , h o g y 
mindegyik nemzetiség saját, anyanyelvi iskolákkal rendelkezzék, s ezeket olyan tanítók vezessék, akik 
nemcsak anyanyelvüket beszélik, hanem a magyar nyelvben is annyira járatosak, hogy azt tanítani 
képesek. 

Az alapelvek tisztázása után az 1806-os Ratio három nagy részben tárgyalja intézkedéseit. Az 
elsőben a tananyag kiválasztását és iskolatípusonkénti elosztását az anyanyelvi iskolától, mint a 
legalsóbbfokú iskolától, a tudományegyetemig (229-291 . ) ; - ez a problémakör az I. Ratióban máso-
dik részként szerepelt (61 -152 . ) . A második részben a tanügy irányítását és a hivatali kötelességeket 
taglalja az uralkodótól lefelé haladva az anyanyelvi és más iskolák vezetőiig (293-347 . ) ; - ez az 
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1777-esben az első részben ( 1 7 - 5 2 . ) és a harmadik részben ( 1 6 1 - 2 0 9 . ) szerepel. A harmadik részben 
az oktatási rendszer különböző kiegészítő intézményeiről, meg az anyagi alapokról intézkedik 
( 3 4 9 - 3 8 2 ) ; - ez a témakör az I.-ben az első részben ( 5 3 - 6 0 . ) és a Függelékben ( 1 5 2 - 1 5 9 . ) szerepelt. 
A II. Ratiónak tehát a felépítése más logikát követ, min t elődjéé: ez először a tartalmat tervezi meg, 
majd a szervezetet és végül rendezi az anyagiakat. Az I. Ratio 254. §-ban, 214 oldalnyi terjedelemben 
fejti ki mondanivalóját, a D.-ban ugyan több, 290. §. található, de lényegesen rövidebb, 165 oldal 
terjedelemben. 

Az 1806-os Ratio első része az iskolákkal és tananyagukkal foglalkozik. A különböző nemzetiségek 
számára az alapozó iskolát anyanyelvű iskolaként rendeli el, de leszögezi, hogy minden magyar 
állampolgárnak feltétlenül hasznos a magyar nyelv, ezért a tanulókat mindenütt , megkülönböztetés 
nélkül, minél alap asabban be kell vezetni ismeretébe. Ahol a magyar nyelv használata általános, ahol 
eléggé ismerős, ott legyen ez az oktatás nyelve; ahol pedig tanítani kell a magyar nyelvet, o t t az 
anyanyelv, tehát a nemzetiség nyelve legyen a magyar nyelv tolmácsa, közvetítője. Ebben az iskola-
típusban a továbbtanulni szándékozóknak a latin nyelv tanulását is ajánlotta, összevetve az I. Ratióval: 
az szintén a különféle anyanyelvű iskolát, egyes tanulóknak a latin tanulást ajánlotta, de a német nyelv 
elterjesztése érdekében olyan kétnyelvű tankönyvet írt elő, amelynek egyik oldalán anyanyelven, a 
másikon németül szerepelt ugyanaz a szöveg. Olyan távlati célkitűzést fogalmazott meg, hogy belát-
ható időn belül minden tanító legyen képes a német nyelvet tanítani. Ugyanakkor a magyar nyelvet 
csak mint anyanyelvet tart ja számon. Ez az összehasonlítás mutat ja , hogy a magyar nyelv szélesebb 
társadalmi körben való érvényesítésére törekvés a 19. század elején már az oktatásügyben is kezdett 
elfogadottá válni. 

A falvak és kisebb mezővárosok anyanyelvi iskoláiban egy tanulócsoportot egy tanító ok ta t , a 
nagyobb mezővárosokban és kisebb szabad királyi városokban két tanulócsoportot egy-egy taní tó , a 
nagyobb szabad királyi városokban három osztályban három tanító működik. A kiemelt anyanyelvi 
iskolák, az ún. norma-iskolák is három osztályosok: ezek a korabeli tanítóképzők. I t t a tanítójelöltek 
nemcsak azokat a tantárgyakat tanulják, amelyeket majd tanítani fognak, hanem magát a tanítási 
módszereket is el kell sajátítaniok folytonos gyakorlással. A Ratio meghatározza a különböző iskola-
típusokban használandó tankönyveket. Az előző Ratióhoz képest ú j dolog, hogy az anyanyelvi iskolák 
felállításában és támogatásában a megyék segítségét is kéri, továbbá szükségesnek tar t ja külön leány-
iskolák felállítását is apácák vezetésével, továbbá világi leánynevelőnőket képző intézet létesítését is 
szorgalmazza. 

Az anyanyelvi iskola három osztályának elvégzése után a kisgimnáziumba mehettek azok, akik már 
előzően tanultak latint. It t hit- és erkölcstant, latin, magyar, német nyelvet, hazai tör ténelmet , 
Magyarország és szomszéd országok földrajzát, számtant tanultak. Ez az iskolatípus négy osztályos 
volt, négyéves tanulmányi idővel. Négy tanár működött ezekben, akik egy-egy osztályban minden 
tantárgyat tanítottak az előírt tankönyvekből, kezdetben vegyesen, majd csak latin nyelven. 

Erre épült a kétéves gimnázium, amelyek az országban szétszórva működtek . A Budán és az 
akadémiák székhelyén levő gimnáziumokat mintagimnázium tekintélyével és kiváltságával ruházták fel, 
annak reményében, hogy ezek igyekeznek magasabb szintű oktató-nevelő munkára, a többi gimnáziu-
mot pedig versengésre ösztönzik. A gimnáziumokban már hat tanár működö t t , mert a tantárgyak 
megszaporodtak: a hit tan, a tetszetős, szabatos, kellő gyorsaságú írás, számtan, logika, prozódia 
(retorika, poétika), latin szövegolvasás, görög—római régiségek és mitológia, természetrajz, tör ténelem, 
földrajz. A meghatározott tankönyvekből itt már teljesen latin nyelven okta t tak , némi anyanyelvi 
kiegészítéssel. 

Az iskolarendszer következő foka a líceum és az akadémia. Tulajdonképpen itt kezdődöt t a 
felsőfokú képzés. A kétéves, világi vezetés alatt álló líceumban, a királyi akadémia első két évében, az 
érseki-püspöki líceumok első két évében, a hallgatók filozófiát tanultak. Ez adta meg az általános 
alapot a további szakosodás számára. A filozófiai tanulmányok keretében hit tan, görög, magyar nyelv, 
rajzolás, elméleti és alkalmazott matematika földméréstannal, elméleti és kísérleti fizika, erkölcstan, 
egyetemes történelem, mezőgazdaságtan és természetrajz kerül t oktatásra latin nyelven. Erre épült az 
akadémiákban és az érseki-püspöki líceumokban a hároméves jogi képzés, illetőleg az érseki-püspöki 
líceumokban a négyéves teológiai képzés. 
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A királyi tudományegyetemen is a filozófia ^kétéves tanulmányozásával kezdődtek a stúdiumok. 
Csak ezután lehetett megkezdeni a szakképzést. Új törekvés 1806-ban, hogy az egyetem filozófiai, jogi 
fakultásának tananyagát és az akadémiák megfelelő szakanyagát összehangolják, hogy mindkét intéz-
ményben ugyanaz legyen a tanrendszer, hogy az akadémiáról minden zökkenés nélkül bárki átlép-
hessen az egyetem azonos szakára. A filozófiai tanulmányok után lehetett beiratkozni a tudomány-
egyetem hároméves jogi, az ötéves orvosi, a kétéves sebészeti és a négyéves teológiai képzésre. Ez volt a 
tudományegyetem három fakultása. A teológiai fakultás, más nevén központi papnevelő intézet, 
szakmai felügyelet szempontjából az ország prímására volt bízva, de mint fakultás, az egyetemi 
magisztrátusnak alárendelt. A teológiai szakképzés különböző intézményeinek tanulmányi rendjét is 
egyöntetűvé kellett alakítani. 

Az iskolarendszer intézményeinek sorában a szabályzat említést tesz a katonai akadémiáról, a 
Selmecbányán működő Bányászati Akadémiáról, a Tudós Társaság majdani létesítéséről, a képző-
művészetek, a német, a török, az újgörög nyelv jövőbeli egyetemi oktatásáról. Az I. Ratio nem érinti 
az e bekezdésben szereplő intézeteket, terveket. 

Az 1806-os Ratio második része a tanügyirányítás kérdéseit kodifikálja. 
A 150. §. a legfelső szintről indítja a hivatali hierarchiát: „Az iskolák és a tanügy feletti legfelsőbb 

hatalom és kormányzás joga a hazai törvények jóvoltából a királyé, az. ország uralkodójáé, aki azonban 
- mivel saját maga nem viselheti e teendő hatalmas, szinte mérhetetlen terhét - a közvetlen 
felügyeletet és irányítást a királyi Helytartótanácsnak engedte át. Ez tehát a központ, ez a főhatóság 
adja ki a rendeleteket, ez a hivatal intézi az ügyeket, innen igazgatják és kormányozzák az iskolákat, az 
ifjúság tanulmányait és a nevelés összes intézményét: ez a tanügy csúcsa." (294.) 

Az iskolarendszer legfelső szintje a királyi egyetem. Ennek élén a kiváló, kiemelkedő tekintélyű 
kinevezett elnök áll, akihez minden ügy tartozik, aki az egyes fakultásokat saját külön szabályzatuk 
végrehajtására ösztönzi, s aki a fakultások rendelkezéseinek szükséges egyöntetűségét biztosítja. 
Helyettese, az egyetem kancellárja, segíti tevékenységében. Az egyetemi magisztrátus a t i tkos szavazás-
sal választott rektorból, a négy kar dékánjából, valamint karonként egy-egy rangidős professzorból áll. 
\ Ratio arról is intézkedik, hogy a fakultások beválaszthatnak a tanári testületbe doktorátust tet t kiváló 
férfiakat, mint királyi kinevezés nélküli teljesjogú professzorokat. Rögzíti a szabályzat a dékánok 
feladatait, a fakultás értekezleteinek lefolyását, az egyetemi tanárok kiválasztását, kinevezését. Annak 
érdekében, hogy a tudományok oktatására több jelölt és jobb szakemberek legyenek megnyerhetők, 
szükségesnek ítéli a dokumentum segítő eszközök latbavetését, mert „ . . . a tudományos pályát és az 
iskolai okta tó tevékenységet nem sokan választják". (298.) Sarkallni kell a professzorokat anyagiakkal, 
a tehetséges if jakat ösztöndíjakkal, közköltségen külföldi tanulmányútra küldéssel, tudományos értékű 
dolgozataik kinyomtatásával, erkölcsi megbecsüléssel. Ahogy a szövegben olvashatjuk: e tisztsé-
gek méltósága a király nevében . . . újra meg újra kinyilváníttassák: a tudományok terén és az ifjúság 
nevelésében kiváló érdemeket szerzett férfiak a legnagyobb mértékben méltók mindenfajta állam-
polgári elismerésre". (299.) Korábban az egyetemi professzorok kiválasztása előtt pályázattal egybe-
kötöt t ' ünnepélyes-vizsgát tartottak, de ez visszatartott a pályázattól sok, a tudományos életben már 
érdemeket szerzett hírneves férfit . A vizsga rövid ideje nem te t te lehetővé sem a pályázó szaktudásá-
nak, sem egyéb fo'ntos képességének megismerését. Ezért ú j eljárást dolgoztak ki, mely szerint 
előnyben részesítik azokat, akik igazolják, hogy már sikerrel oktat tak és tudományos munkáik jelentek 
meg, illetve vagy az oktatásban, vagy a tudományos életben kiemelkedő képességekről te t tek bizony-
ságot. 

Az országot tanügyi szempontból hat tankerületre osztotta a II. Rat io: a budaira, a kassaira, a 
győrire, a nagyváradira, a pozsonyira és a zágrábira. Az 1777-es tankerületek közül összevonás miatt 
megszűnt a besztercebányai, az ungvári és a pécsi. Minden, tankerület élén királyi tanácsosi ranggal a 
kinevezett tankerületi főigazgató állt (a budai tankerületben a tudományegyetem elnökhelyettese a 
főigazgató). A tankerületi főigazgatók az akadémiák székhelyén laknak és elsősorban az akadémiákat 
irányítják az egyetem elnökéhez hasonló módon. Segitségére van a főigazgatóhelyettes, akit lehetőleg a 
nyugdíjas akadémiai tanárok közül külön megbízással látnak el. A különböző tanácskozásokon 
támogatják az akadémia tanárai is, az adminisztrációt a jegyző és az írnok végzik. 

Az akadémiai professzorok kiválasztásánál ugyanazokat az elveket kell követni, amelyeket az 
egyetemen. De az ú j tanárt az akadémiákon csak feltételesen és próbaidőre, két évre veszik fel teljes 
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fizetéssel. Ha mind erkölcsi magatartása, mind tanítási tevékenysége megfelelőnek bizonyul, állásában 
véglegesítik; ha azonban nem válik be, azonnal felmentik. 

A tankerületi főigazgató irányítása alá tartozik az összes kisgimnázium és a gimnázium is. Ezeket a 
helyi igazgató vezeti, akit három főigazgató jelölt közül a Helytartótanács választ és nevez ki. 

Az anyanyelvi iskolák ügye is a tankerületi főigazgató hatáskörébe tartozik, de hogy ezek ügyét 
minél körültekintőbben és alaposabban lehessen intézni, minden tankerületben ezen iskolák élén a 
tankerületi főigazgató javaslata alapján a felség által kinevezett felügyelő álL A norma-iskolák igazga-
tóit a felügyelő hármas javaslata, a főigazgató felterjesztése alapján a Helytartótanács nevezi ki. A 
sz. kir. városok anyanyelvi iskoláinak élén rektor áll, a kisebb városok, mezővárosok és falvak iskolái 
élén a plébános mint rektor intézi az ügyeket. Az 1806-os szabályzat rendezi a taní tók kiválasztásának 
és elbocsátásínak módját, igyekszik rávenni a kisebb falvak lakosságát, hogy ahol van plébános, o t t 
állítsanak iskolát mindkét nembeli növendékek számára, a szétszórt tanyák pedig építsenek közös 
iskolát, igyekezzenek segédtanítót fogadni, az iskolai munka színvonalának javítása érdekében válasz-
szák el a tanítóságtól a jegyzői (nótáriusi) hivatalt. 

A II. Ratio utasításokat fogalmaz meg az egyetem elnöke, a tankerületi főigazgatók számára az 
ellenőrzésre, az adminisztrációra, a kötelező jelentésekre, a gimnáziumok és kisgimnáziumok igazgatói 
számára pedig a tanulók felvételére, nyilvántartására, tanulmányi előrehaladásuk ellenőrzésére, a 
vizsgákra, a jutalmazás-büntetésre, a tantestületi tanácskozásokra, az iskola felszerelésére vonatkozóan. 
Előírja az anyanyelvi iskolák felügyelőinek, a normaiskolák igazgatóinak és a többi anyanyelvi iskolák 
rektorainak kötelességeit. Módszertani jellegű utasításokat tartalmaz az akadémiai tanárok, az egye-
temi és akadémiai hittanárok számára az oktatásra, a vallásos, erkölcsi nevelésre a gimnáziumok és 
kisgimnáziumok tanárai, illetve hittanárai számára pedig a tantárgyak oktatására, a valláserkölcsi 
nevelésre vonatkozóan. Külön részletes előírás szabályozza a tanulóifjúság viselkedésének, köteles-
ségeinek általános törvényeit: megtiltják a színházak, bálok látogatását az egyetemi, akadémiai fiatal-
ságnak előírják az utcán tartózkodás esti időpontját, a korrepetálás körülményeit , a.szállásadóval való 
viszonyát stb. Részletezi a törvények megszegőivel szemben a követendő eljárást, a büntetéseket. 

A harmadik rész azt szabályozza, hogy a megszabott tanulmányi rendszer, szervezeti irányítás, 
továbbá a tanárok és tanulók előírt kötelességei milyen kisegítő szervek és pénzalapok segítségével 
valósíthatók meg. „összeomlanak ugyanis maguktól, vagy mindjárt kezdetben elakadnak a köz javára 
szánt kezdeményezések, ha rögtön létük elején nem gondoskodtak számukra arról, hogy mind a többi 
segédszervek rendelkezésükre álljanak, mind pedig azok a folyamatos anyagi források, amelyekből 
fenntartási költségeik származnak, a legkörültekintőbb lelkiismeretességgel biztosíttassanak szá-
mukra." (350.) 

Először a könyvtárakról ír a szabályzat. „Az egyetem hallgatóinak a hasznos tudományokkal nem 
csupán felszínesen érintkezve, hanem — amennyire életkoruk engedi - alaposan elmélyülve kell 
foglalkozniuk, ez azonban aligha érhető el a legjobb könyvek állandó tanulmányozása nélkül." (351.) 
Sorra veszi ezután a szertárakat (természetrajzi, mezőgazdasági, fizikai, mechanikai, földméréstani 
gyűjteményeket), a csillagvizsgálót, a botanikus kertet, klinikákat, kémiai laboratóriumot, az ana-
tómiai és sebészeti bemutatótermet, a mezőgazdasági gyakorlókertet, az egyetemi nyomdát . 

Az egyetemi pénzalapból, valamint a központi tanügyi pénzalapból, melyeket még Mária Terézia 
hozott létre, fizetik az épületek karbantartását, az oktatókat , a nyugdíjasokat, a jutalmakat . A 
szabályzat új javadalmazási rendszert igyekszik bevezetni: a kezdő professzor kevesebb fizetéssel lépjen 
munkába, és szolgálati éveinek, meg kötelességei teljesítésének arányában emelkedjék a fizetése. 

A könyv végén mindkét Ratióban táblázatos tananyagbeosztásokat közölnek. De míg az 1777-i 
csak a kisgimnázium, a gimnázium, a királyi akadémiák filozófiai és jogi szakára osztja be a 
tantárgyakat félévre, a hét napjaira és óráira, addig az 1806-os közli a különböző anyanyelvi iskolák, 
kisgimnáziumok és gimnáziumok, a filozófiai, a jogi, az orvosi és sebészeti, a teológiai képzés 
tanulmányi rendjét, és a jelentés-űrlapok fejléceit mintának. Külön megjegyzendő, hogy a II. Rat io 
tanrendjében a már korábban is szünetként szereplő csütörtök mellett (öt napos volt a tanítás) még a 
kedd délután is tanításmentes szabadidő lett az anyanyelvi iskola tanulóitól a filozófia szak hallgatóiig 
bezárólag. 

Egyetértünk Mészáros Istvánnal, aki megállapította, hogy az 1806-i Ratio kiemelkedő szerepet 
töl tött be a magyar nevelés történetében. Mert míg az I. Ratiót teljes egészében Bécs és az osztrák 
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abszolutizmus sugallta, addig a II. Ratio az udvar és a magyar nemesség kompromisszumának szülötte. 
Átfogó rendszerbe foglalta a korszak hazai oktatásügyét, kijavította az I. Ratio számos hibáját, 
igyekezett a sajátos magyar tanügyi problémákra megoldást találni. A 19. század első felében ennek 
előírásai nagyrészt megvalósultak, és ez az oktatási-nevelési rendszer határozta meg egészen 1848-ig a 
magyar közoktatásügyet. 

* 

A fordító igen nagy szolgálatot te t t neveléstörténeti szakirodalmunknak azzal, hogy hozzáférhetővé 
te t te a II. Ratiót a latinul nem tudók számára, valamint azzal, hogy az I. Ratiónak is korszerű nyelvi 
megformálást adott . Teljesen igaza van abban, hogy a „szót-szóval" fordítás helyett modernebb, 
de világos, pontos, egyértelmű és közérthető fordításra törekedett , s az akkori légkört, stílust is 
érzékeltetni igyekezett. Nyugodt lélekkel állapíthatjuk meg, hogy törekvése kiválóan sikerült. 

Nemcsak a fordítás hatalmas teljesítményét kell dicsérőleg megemlítenünk, (bár ez volt a munka 
oroszlánrésze), hanem azt a hatalmas és pontos jegyzet-apparátust is, amely mind a lapalji jegyzetekben 
(a kötetben 317 lábjegyzet van!), mind a különböző „muta tókban" található. Ezek közül is különösen 
a Terminológiai mutatóra kell felhívnunk a figyelmet (384-415 . ) Itt láthatja meg az olvasó leginkább, 
hogy milyen nagy szellemi erőfeszítésre volt szükség ahhoz, hogy a két Ratióban, azok különböző 
helyein, különböző latin megnevezéssel szereplő dolgokat azonosítani lehessen, és meg lehessen találni 
a legadekvátabbnak tűnő magyar szakkifejezésüket. Ebben a mutatóban külön egységben szerepelnek a 
tán ügy igazgatási jogkörök, szervek, tisztségek, az egyes oktatási-nevelési intézmények, az oktató-
személyzet, a tananyag, az oktatás-nevelés szervezeti és tartalmi kérdéseinek szakkifejezései, az iskola, 
az iskolarendszer, az egységes tanulmányi rend és az egyebek témakörei. Miközben az eredeti latin 
kifejezéseket, azok variánsait sorra veszi, lényegre törően meg is magyarázza azok tartalmát, össze-
függéseit. A megértést segítik elő a grafikus ábrázolások (térképek a két Ratio érvényességi területei-
nek változásáról, a tankerületek alakulásáról; az iskolák egymásraépülését és a tanulók életkorának 
viszonyát bemutató szkémák). Példamutatóan pontos a két Ratióhoz készített Tematikus tárgy-
mutató, amelynek adatai alapján megkereshetők azok a helyek, ahol a keresett témával foglalkoznak a 
Ratiók (felszőszintű irányítószervek és tisztségviselők, anyanyelvi iskolák, gimnázium, akadémia, 
l íceum, egyetem, tantárgyak iskolafokozatok szerint, osztályozás, vizsgák, tanulókra vonatkozó rendel-
kezések, tanév, leánynevelés). Igen használható a Név- és tárgymutató, valamint a két dokumentummal 
foglalkozó közlemények Bibliográfiái^. Külön kiemelendő az Ikonográfia, amely a két Ratióban közölt 
képek szimbolikus ábrázolását értelmezi. A képek reprodukciói is megtalálhatók a kötetben az I. Ratio 
szövege után. 

Ez a fordítás és feldolgozás minden szempontból mintája lehet annak, hogyan kell a nevelés 
történetében jelentős műveket közreadni. 

Elismerés illeti a kiadót is azért, mert megjelentette ezt a két becses művet s ezzel régi adósságot 
törlesztett. S mindjárt felvetődik a kérdés: nem lehetne-e a kiadói programba bevenni e két műnek 
eredeti latin nyelven való kiadását is? A hazai mellett a külföldi szakmai körök számára sem lenne 
ez érdektelen. 

Komlósi Sándor 
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