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4. A központi tisztviselő a bejelentett változásokat a czédula-kata-
logusban s a lajstromokban kiigazítja, azaz : előkeresi a megfelelő czédu'lát, 
arra ráírja az új adatokat és — ha szükséges — áthelyezi a másik cso-
portba, illetőleg másik városrósz katalógusába. 

5. A tanulókra vonatkozó (összeíró) űrlapok a következő rovato-
kat tartalmazzák: a) A tanköteles neve, — b) Hány éves ? — c) Hol 
lakik ? — d) Melyik iskolába ós osztályba járt ? — e) Hova jár most ? — 
f ) Ha nem jár iskolába, mi az oka ? — g) A szülők v. gyám v. szállásadó 
neve, kinél a gyermek van. — h) A háztulajdonos aláírása. 

Az űrlap hátulsó oldalán utasításul idéztessék a törvénynek azon 
§-a, mely az iskolakötelezettségről szól, továbbá a háztulajdonosokat 
illető szigorú meghagyás, bírság stb. 

6. A leányok és fiúk számára más színű- űrlap adassék ki, már a 
statisztikai anyag könnyebb kezelése végett is. 

7. A pontosabb végrehajtás czéljából pedig a rendőrség is felszólí-
tandó, hogy a rendes iskolai oktatás idején az utczán játszó vagy álldo-
gáló gyermekeket vonják kérdőre, esetleg bizonyíttassák be, hova 
járnak iskolába, miért mulasztanak stb. Ha kétes az eset, tegyenek kér-
dést az illető iskola igazgatóságánál vagy a központban, hogy esetleg 
igazolatlan mulasztás vagy iskolába nem járás miatt följelenthessék a 
ker. elöljáróságnak bírságolás végett. . 

Ily eljárás mellett a tankötelesek és iskolába járók összeírása pon-
tosabb és megbízhatóbb lesz, az iskolaszékek teljesíthetik e körüli fel-' 
adatukat, s az ország fővárosához méltó és mégis csekély áldozatot köve-
telő ezen intézkedés a nemzet közműveltségét fogja emelni, a mire 
törekedni mindnyájunknak szent kötelességünk. D E . GYULAY BÉLA. 

A JENAI SZŰNETI TANFOLYAMOK. 

I. 

A szüneti tanfolyamoknak, a tanárok és tanítók ez ismétlő isko-
lájának szükséges voltáról mindinkább meggyőződik a közvélemény, 
mert átlátja, bogy a tanfolyamok számos és nem jelentéktelen czélokat 
szolgálnak. — Bizonyos ugyanis, bogy a tanárnak és tanítónak szellemi 
tőkéje, bármennyit hozott is a képzésére szolgáló intézetből, az idő 
folyamán csak megfogyatkozik, ismereteinek egy része elhalványul, 
más része elavul, úgy, bogy igen ritka és szerencsés körülmények kö-
zött kerülheti ki, bogy rá ne szoruljon ismereteit részben föleleveníteni, 
részben kicserélni. Viszont a mily könnyen elmaradhat az egyes tan-
ügyi ember, épen oly bizonyosan fejlődik a tudomány, ha nem teljes-
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ségében is, legalább egyik-másik ágában, a kutatások, fölfedezések ez új 
eredményeiről természetesen mentől több tanügyi embernek kell men-
től pontosabb tudomást szereznie. — Még gyakrabban megtörténik, 
hogy akár az elméleti, akár a gyakorlati tudományok terén módszer-
változás áll be, a melynek szintén nem szabad tanár vagy tanító em-
ber előtt kár és veszedelem nélkül ismeretlen maradnia. — A tanári és 
tanítói pályán fölmerülő ezen szükségleteket mi sem elégíthetiiki inkább, 
mint ideiglenes tanfolyamok, még pedig a tudomány élő forrásával, az 
egyetemmel kapcsolatos tanfolyamok, a melyek az elhalványult ismerete-
ket felújíthatják, az elavultakat értékesekre válthatják be, a melyek a 
tudománynak tárgyi és módszerbeli új vívmányait a legközvetlenebb úton 
bocsátják rendelkezésre és a melyek azonkívül alkalmat nyújtanak az 
ország legkülönbözőbb helyein működőknek, hogy ismét egy szellemi 
központ levegőjót szívhassák, hogy ismét egy nagy culturális intéz-
mény keretében élhessenek, sőt a tanfolyamok esetleg azt a feladatot is 
teljesítik, hogy nemzetközi gyűlőhelyül szolgálván, a résztvevők számos 
művelt nemzet tagjaival érintkezhetnek és majdnem minden művelt 
állam tanügyi viszonyairól némi fogalmat szerezhetnek. 

Mind e czéloknak aligha felel meg szüneti tanfolyam teljesebb mér-
tékben, mint a jenai. Ez csak természetes is, mert a szüneti cursusok meg-
alkotásának dicsősége Jenához fűződik — legalább Németországban. — 
Jenai egyetemi tanárok hirdették és tartották az első ilyen előadásokat 
1889 őszén és csakutánok indult Berlin, Göttinga stb., midőn 1891-ben, 
illetve 1894-ben szintén megindították a tanárok és tanítók tovább kép-
zésére szolgáló ezen új intézményt. Kezdetben az előadások úgy Jená-
ban, mint a többi egyetemeken csupán a természettudományokra szo-
rítkoztak, mint a melyekben legrohamosabb a haladás és leghamarabb 
tökéletesbülbetnek a kutatás módjai és eszközei. — Azonban a jenai 
cursus csakhamar a psedagogiát is felölelte, még pedig dr. Bein, a nagy 
herbartista paedagogus előadásaiban, a ki aztán nemcsak több rész-
vevőt vonzott, hanem igyekezett az egész intézménynek állandóbb 
szervezetet adni. — így áttette a cursusok idejét októberről augusz-
tusra, úgy, bogy most már igazán szünetbe estek és külföldieknek is 
hozzáférhetők lettek ; majd több kiváló erőt nyert meg előadókúl, úgy, 
hogy a kezdetben csekély számú előadások évről-évre szaporodtak, 1894-
ben 15-re, az idén pedig 16-ra emelkedtek. Még jelentősebb változás 
állott be a cursusokban, midőn kapcsolatba kerültek nyelvi tanfolyamok-
kal, a melyeket dr. J. J. Tunilay, a londoni tanítóképző igazgatója ala-
pított 1893-ban oly angol tanítók és tanárok részére, a kik a német nyel-
vet el akarják sajátítani. — E nyelvi tanfolyamok, melyek először adtak 
igazán nemzetközi jelleget a jenai intézménynek, szintén dr. Bein irány -
zásával működtek, míg múlt 1895. évben teljesen beleolvadtak a többi 
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cursusokba, eredetüket csak azzal árulván el, hogy a hallgatók nagyobb 
része még mindig angol volt. 

A lefolyt évben a cursnsok külső szervezete is megváltozott, a 
mennyiben az alapítók, dr. Detmer és dr. Rein megtartották ugyan a 
közvetlen vezetőséget, de alakult egy nemzetközi bizottság, melynek 
tagjai Németországon kívül Angol-. Svéd-, Norvég-, Dán- Helvétorszá-
got, az Egyesült-Államokat és hazánkat (dr. Kármán) képviselik és a 
melynek hivatása a jenai szüneti cnrsusoknak mindez országokban híve-
ket és hallgatókat szerezni. 

Az új szervezetnek mutatkozott is azonnal a kedvező hatása mert 
németek ós külföldiek eladdig el nem ért számban iratkoztak be a szü-
neti tanfolyamokra, szám szerint több mint nyolczvanan, kiknek körül-
belül fele német, fele idegen, egyharmada nő, kétharmada férfi volt. 

A magyar tanárok és tanítók közül hatan vettünk részt, rendes 
hallgatókul, nem számítva egy-két vendéget és több magyar egyetemi 
hallgatót. 

Feltűnő, hogy sem Jena városa és a jenai egyetem, sem a szász-
weimári nagyherczegség nem támogatja, hivatalosan még tudomásul 
sem veszi ez intézményt, a mely óvenkint annyi idegent vonz huza-
mosabb időre a nagyherczegség területére, illetve Jenába és a mely a 
jenai egyetemnek culturális jelentőségét nem csekély mértékben emeli, 
sőt az egyetem oly kicsinyes felfogárt tanúsít, hogy azon előadások előtt, 
a melyeken nők is részt vesznek, nem nyitja meg kapuit. — Némi ér-
deklődés a tartomány és a város részéről, valamint némi hivatalos kap-
csolat az egyetemmel bizonyára nagyban emelné az új intézmény tekin-
télyét és fontosságát, míg másrészt a nemzetközi bizottságnak még több 
országra való kiterjesztése és alkalmas tagokkal való kiegészítése állan-
dóan biztosítaná a jenai szüneti tanfolyamok látogatottságát. 

* 

Visszatérve az idei tanfolyamokra, a prospectusban föltüntetett 16 
elméleti és gyakorlati cursus közül engem eleve az az előadás vonzott 
legjobban, melyet dr. Rein a következő czimen hirdetett: Pádagogik : 
Grundzüge der Lehre vom erziehenden Unterricht nach ihren ethischen 
und psychologischen Voraussetznngen; azonban nem kevéssé érdekel-
tek úgyis mint tanítással, úgyis mint irodalomtörténettel foglalkozót a 
nyelvi és irodalmi cursusok, úgy, hogy még Jenába érkezésem előtt e 
három előadás hallgatására határoztam magam. De Jenában csakhamar 
meggyőződtem, hogy az alsóbb fokú nyelvi cursuson nekem csak mint 
passiv megfigyelőnek lehet helyem; másrészt dr. Ziehennek mindjárt 
első előadásai a physiologiai psychologiáról annyira megragadták érdek-
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lődésemet, hogy a dr. Rein paedagogiai, a dr. Erhardt (a ki a megbete-
gedett dr. Rauschnak lépett helyébe) magasabb fokú nyelvi és irodalmi 
cursusán kívül még a dr. Ziehen előadásaira iratkoztam be, a melyek 
közül az első és utolsó (aug. 5—17) 12, a középső (aug, 5—24) 18 
órára terjedt. 

• 

Legyen szabad a három különböző előadásnak menetét és tartal-
mát néhány vonással vázolnom, egy- és más helyre egyéni megjegyzé-
seimet is belevegyítvén. 

Dr. Rein paedagogiai előadásaiban abból a gondolatból indúl ki, 
hogy az emberiségnek nemcsak rendeltetése, hanem történelmileg is 
bizonyított sorsa a tökéletesbülés. A folytonos fejlődésben nagy feladat 
jut a nevelésnek, mely átszállítja a régibb culturális és erkölcsi vívmá-
nyokat az új nemzedékekre. A nevelés czélját nem vallásos felfogásból, 
hanem Herbart ethikájából vonja le, de úgy formulázza, bogy az a val-
lási meggyőződéssel nem ütközik össze. A czél: jellemes egyéniség 
képzése. 

A czél megvalósítására két eszközt jelöl ki: a személyes hatást, 
vagyis a szorosabb értelembeD vett nevelést, továbbá az oktatást, még 
pedig nemcsak az ismeretközlő, hanem áz akarat-irányító oktatást. — 
E végre az oktatásnak az érdekkeltés formáját kell magára öltenie ; az ok-
tatásnak ne annyira tudás, mint inkább érdek legyen az eredménye. — 
Az érdek terjedjen mentől több irányba, a természet és emberi élet min-
dennemű jelenségeire. A tjól vezetett oktatás a következő hat érdeket 
fogja fölkelteni: az empirikus, a speculativ, az eesthetikai, a sympathe-
tikus, a sociális és vallásos érdeket. — Minden érdek legyen egyenlő 
erejű, egyik se fejlődjék a másik rovására. 

Kivonatban bizonyára nagyon is halvány képet nyújthatni a 
dr. Rein világos, szép, néha a szónoki művészethez közeledő előadá-
sairól, azért csak azt említem meg, bogy dr. Rein, mint Herbart és Ziller 
lelkes híve, a paedagogiát rendszeres tudománynak hiszi és vallja 
a melynek czélja csak oly pontosan meghatározható, eszközei csak oly 
biztosan megállapíthatók, mint a philosophia vagy természettudomány 
bármely ágának. — Azonban számos kétséget, és pedig a legfőbbek köz-
zül, ő sem oszlat el; így azt a kétségünket, bogy a Herbart ethikájára 
igazán a legszilárdabb alapra van-e építve a nevelés czélja, valamint azt 
a még fontosabb kétségünket, hogy vájjon az ismeret-közlés föltétlenül 
elvezet-e az akarat irányítására és ha igen, vájjon a mi nyilvános taní-
tásunk el tudja-e érni a nevelő oktatás czélját, az erkölcsös jellem ki-
fejlesztését ? — Mindamellett is minden tanító- és tanárembernek, a ki 
a maga hivatásáról magasabb felfogásra akar emelkedni, a ki mélyebben 
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bele akar pillantani a maga mesterségének a tudományos részébe, rend-
kívül sok okulást nyújthatnak Rein előadásai, melyeket több-kevesebb 
módosítással — és természetesen az élő szó közvetlen hatásának hijjá-
val — Paedagogik czímű kis kézikönyvében is meg lehet találni.* E be-
cses kis munka rövid idő alatt második kiadást ért; az angolok között, 
a kik egyátalában nagy tisztelői Herbartnak és az ő jelenleg leghíresebb 
követőjének, Reinnak, két átdolgozója is akadt; japáni nyelven is meg-
jelent, most készül szerb és dán fordítása, és bizonyára nagyon kívánatos 
volna, ha magyarul is napvilágot' látna. Meg is nyertem a tudós szerző-
nek szó- és írásbeli engedélyét a magyar fordításhoz, de nem tudom, 
hogy az én csekély erőm és a tudományos psedagogia terén való kevés 
jártasságom le tudja-e győzni a munkával kapcsolatos nehézségeket. 

A prospectus és valóság szerint is legközelebb állottak a paedagogiai 
cursushoz dr. Ziehen előadásai, melyek a physiologiai psychologia mivol-
táról, kutató módjairól és legfőbb törvényeiről adtak felvilágosítást, any-
nyit, a mennyi 12 óra folyamán adható. Ziehen orvostanár előadásai is 
első sorban orvosi és pathologiai szempontokat követnek, de azért a 
philosophia és psedagogia terén is teljes jártasságot mutatott, sőt folyton 
utalt a psychologiának a paedagogiával érintkező pontjaira, különösen 
az apperceptio, az emlékezet és a fogalomalkotás tárgyalásakor. 

Alapelve a teljes parallelismus az élettani és lelki tünemények 
között, a lelki jelenségek magyarázatánál kerüli minden külön psyché-
nek a fölvételét, nevezzék azt bár appercipiáló, emlékező vagy megfigyelő 
tehetségnek, a legbonyolultabb lelki tüneményeket is physiologiai pro-
cessusból, az agyban végbemenő óletnyilvánulásokból fejtegeti. 

Az agy szerkezetének és különböző funetiót teljesítő részeinek 
ismeretére útal, behatóbban foglalkozik az érzetekkel, kutatva azon vi-
szonyt, mely az ingerek és a belőlök támadt érzetek erőssége között 
mutatkozik, elemezve az érzetek sajátságait, qualitásukat és kivált inten-
sitásukat, kifejtve a Weber- és Fechner-féle törvényt az ingerek legalsó 
és legfelső határáról, az egyfajta érzetek közti különbségtételről. — 
Szintoly tüzetesen szól a képzetekről, kimutatva a különbséget érzet és 
képzet között, elemezve a képzet sajátságait, t. i. tartalmas affectusát 
(hangulatát?), in tensitását és világosságát. Különösen érdekes physiologiai 
alapon magyarázva az associatio tana, a melyet a lelki élet legfőbb tör-
vényének nyilvánít s a melynek minden változatát és lehetőségét fel-
sorolja ; az apperceptiót sem ismeri el másnak, mint képzet-társítás-
nak. Az associatio végbemenetére befoly a képzetek rokonsága, intensi-
tása, egymás iránti affectusuk (hangulatuk) és egymáshoz való helyze-

* Padagogik von Prof. Dr. W. Rein Direktor des Pádagog. Seminars an 
der Universitát Jena. Zweite Auflage. Stuttgart, 1893. Sammlung Göschen. 
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tük s épen e különböző tényezők szülik az associatio sokféleségét. — 
Az akaratra és cselekvésre már nem terjeszkedett ki bővebben, de ta-
gadja az akaratnak, mint külön lelki erőnek létezését. 

Feltűnt, bogy míg előadásai során még oly bonyolult telki ténye-
ket is physiologiai alapra, tisztán ágybéli életnyilvánulásokra vitt vissza, 
addig végül azon kijelentést tette, bogy a physiologiai és psychologiai pa-
rallel momentumok közül a telkieket kell eredetieknek, a priori adottak-
nak tekintenünk ; egyúttal hivatkozott a természettudományra, a mely 
az atomokat és moleeulábatteziníén nem állítja testi sajátságokkal biró-
kúl, hanem erőcentrumokúi. 

• 

A két előző cursusnál hosszabb ideig tartottak, de aránylag ke-
vés tartalmat nyújtottak dr. Erhardt magántanár előadásai, melyeket a 
prospectus e czimen hirdetett: Sprach- und Litteraturkursus für Fortge-
schrittenere, s a melyeknek tulajdonképen az lett volna a czéljuk, hogy a 
Jenához és a szász-weimári herczegséghez fűződő főbb irodalmi esemé-
ményeket és emlékeket ismertessék és hogy az ismertetés kapcsán adja-
nak alkalmat az idegen ajkú hallgatóknak a német nyelv szó- és írásbeli 
gyakorlására ; szólottak volna pedig az előadások Schillerről, Goethéről, 
Lutherről, illetve életük és irói munkásságuk azon mozzanatairól, me-
lyek a legszorosabb kapcsolatban vannak Jenával, Weimarral és a Wart-
burggal. 

A magam részéről csak helyeselhettem ez elmés tervet, a mely 
előre biztosította az előadásoknak a közvetetlenség érdekét, a mely 
mintegy bele akarta vinni a szemléltetést a nyelv és irodalom tanulá-
sába s a mely a leghathatósabban járul hozzá az említett három irodalmi 
heros iránti kegyeletünk íölébresztéséhez, s a szász-weimari föld iránti 
szeretet fölkeltéséhez. 

Az előadások azonban meglehetősen eltértek a prospectustól, 
nemcsak annyiban, bogy a harmadik szakaszt (Luther-Wartburg) teljesen 
elhagyták, hanem mert Schillerről és Goethéről is egészen mást adtak, 
mint a mit Ígértek. Dr. Erhardt a helyett, hogy belemélyedt volna 
Schiller jenai és Goethe weimári életének és munkásságának részleteibe, 
végigfutott a két költőnek teljes étet- s írói pályáján. így előadásai 
egyetemi Vorlesungok-hoz • tettek hasonlók, csakhogy sem tartalomban, 
sem formában nem emelkedtek a kívánt színvonalra, a mennyiben 
nemcsak újabb nézetek s önállóbb felfogás, hanem mélyebb aesthetikai 
és poétikai szempontok is hiányoztak belőlük s mivel távol maradtak 
azon magasabb stilisztikai avagy szónoki követelményektől, melyeket 
egyetemi irodalmi előadásokhoz szoktunk fűzni. — Ennél is nagyobb 
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baj volt, hogy a messzibb czél után futva, a közelebbit is eltévesztet-
ték, t. i. nem fordítottak elég időt és gondot a szó- és írásbeli gyakor-
latokra. 

* 

E végighallgatott három cursuson kívül vendégképen ellátogat-
tam több más előadásra, a melyekről legyen szabad szintén néhány szó-
val megemlékeznem. 

Legtöbbet hospitáltam a kezdők részére rendezett nyelvi tan-
folyamon, a mely csakugyan alkalmazta a szemléltetést a nyelvtanulás-
nál s a mely szorosan ragaszkodott kitűzött czéljához, t. i. gyakorolni 
a részvevőket gondolataik szó- és írásbeli kifejezésében, velők ez úton 
mentől nagyobb szókészletet s mentől erősebb grammatikai érzéket el-
sajátíttatni. — Ez elemi tanfolyam minden modern philologusnak, illetve 
az idegen élő nyelvek minden tanítójának méltán megérdemli figyel-
mét és kiérdemli elismerését. — Nem azért, mintha nekünk, német 
nyelv magyar tanárainak alkalmat nyújtana német nyelvi ismereteink 
gyarapítására, mert a mennyit itt a kezdők elsajátítanak, annál többet 
tud közülünk a leggyengébb német is ; hanem azért, mert a tanfolyam 
vezetője, Scholz, ezelőtt a Rein-alapította elemi gyakorló iskola tanítója, 
jelenleg a blankenheimi polgári iskola tanítója, kitűnő példát mutatott, 
hogy miként alkalmazható a móthode maternelle minden nevetséges 
túlzás nélkül, miként jöhet segítségére a nyelvtudásnak is a szemlélte-
tés, mikép szilárdíthatok meg a grammatikai szabályok grammatikai 
kézikönyv nélkül is ? . 

A tanfolyam öt nagyobb tárgyi egységet ölelt fel, mind olyat, a 
mely jenai szemlélethez kapcsolható: u. m. 1. Jena és környéke, 2. a 
jenai csata, 3. Schiller Jenában, 4. Goethe «Erikönig»-je, 5. Luther 
Jenában. — A tárgyalásban az előadót a következő szempontok vezet-
ték : a tanítás szemléletből indul ki; szemlélet hiányában a már szerzett 
nyelvismerettel körülírás használandó; minden óra, elejétől végig, német 
beszéd-gyakorlatból áll; fordításra vagyis idegen szóra csak végső szük-
ségben kerül a sor, ba a szemlélet és körülírás nem elegendő a szó- vagy 
írásbeli szöveg megértésére. 

Csakis e megállapított és előre feldolgozott tárgyi egységekhez 
való szigorú "ragaszkodás, csakis az átgondolt és kipróbált módszernek 
ily pontos alkalmazása magyarázza meg azt a bámulatos eredményt, 
a mely a cursisták e csoportjánál beszédben és írásban egyaránt tapasz-
talható volt. Nem mondom, hogy e módszer gyermek-növendékekre 
és népes osztályra azon egészében átvihető volna, de annyi bizonyos, 
hogy a Scholz-vezette cursus meghallgatása nagy értékű didaktikai tanul-
ságokkal járhat az élő nyelvek minden egyes tanárára nézve. 
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Számosan érdeklődtek az iskolai egészségtan iránt, melyről dr. Górt-
ner orvostanár tartott bő képzettségre és még bővebb tapasztalatokra 
valló előadásokat. — Yalami tudós rendszert nem állított föl, de igyeke-
zett annyi ismeretet belesajtolni a hallgatóiba, a mennyi csak beléjök 
fért e rövid idő alatt. Elmondott és megmutatott mindent, a mi az isko-
lai bygiéne körébe tartozik, az iskolaépület anyagától, bútoraitól kezdve 
a világításon, fűtésen és szellőztetésen át a járványos betegségekig és 
az iskolaiaknak nevezhető nyavalyákig, végül az életmentés és hirtelen 
segély-nyújtás practicumába és bevezette hallgatóit. 

Jelen voltam a történelmi cursus néhány óráján is, melyen 
dr. Brückner nyug. dorpáti és tiszteletbeli jenai egyetemi tanár az utolsó 
két század államóletét, kivált a nagyhatalmak végleges megalakulását és 
jelenlegi helyzetét vázolta nagy vonásokban. 

Modern felfogása daczára is az osztrák és magyar monarchiát 
folyton »Oesterreich» néven emlegette, míg aztán fölszólalásunkra föl-
cserélte a helyes «Oestreich-Ungarn»-nal. 

A hirdetett cursusokon kívül csupán jószántából hívott meg 
bennünket Gaedeckens egyetemi tanár a jenai nagyberczegi kastélyban 
elhelyezett arkbeologiai muzeumba és nyújtott ott, habár csak töredé-
kes, de igen élvezetes műtörténeti ismereteket, a leghíresebb antik szob-
rok másolataihoz fűződő szellemes magyarázatokat. 

Ilyen önkónytes előadásra többen is ajánlkoztak, úgy, bogy mi 
hallgatók majdnem szellemi ostromnak voltunk kitéve s közel voltunk 
magunkévá tenni azt a megjegyzést, hogy a németek sportszerűen űzik 
a felolvasást, a tudományos és népszerű előadást. — E rendkívüli elő-
adások közzé tartozott, példáúl Scháffer egyetemi tanáré, a földnek ten-
gelye körüli forgásáról s a Foucault-féle kísérletről, Káferstein nyng. prse-
parandiai tanáré a sociális pedagógiáról, Cauerné német socialista 
írónőé, a női socialismus kérdéséről. 

+ 

Nem fejezhetem be a jenai szüneti tanfolyamról beszámolómat, 
bogy néhány szót ne szóljak a velők kapcsolatos kisebb sétákról, és na-
gyobb kirándulásokról. — Ezek részint a nyelvi cursusok kiegészíté-
sére, részint csupán szórakozásul szolgáltak. 

Sétáinkon fölkerestük Jenának minden történelmi és irodalmi 
emlékű épületét, a Luther-szállót, a Schiller városi lakásait és kerti 
lakát, a templomot, melyben megesküdött, a Goethe megszálló és tar-
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tózkodó helyeit, bejártuk Jena kies környékének minden nevezetesebb 
pontját, köztük a jenai csatateret, és a Burschenschaftok szülőhelyét, 
kirándultunk a mondatermő Kunitzburghoz, a melynek útja lett volna 
Goethe «Erikönig »-jének színtere, a regényes fekvésű, nagyherczegi 
hármas kastélyba, Dornburgba, mely szintén Goethe-emlékekkel van 
megszentelve, vonaton átmentünk Weimarba, a hol minden utczán, 
minden téren és majdnem minden házból nagy költők szellemei szól-
tak hozzánk, a hol annyi művésznek szobor- és képremekei köszöntöt-
tek bennünket, sőt Thüringiát végig szelve, ellátogattunk Eisenachba és 
a felette magasló Wartburgba, a mely a középkornak minden szépségét 
és nagyságát elébünk tárja. 

E sétákon és kirándulásokon nemcsak a nyelvi tanfolyam hall-
gatói találkoztak, hanem az összes cursisták, sőt alkalmul szolgáltak 
társas összejövetelekre, a melyeken megjelentek az előadó tanárok 
családostól, avagy épen olyanok, kik egészen kívül állottak a szüneti 
cursuson. — E nyelvre és nemzetiségre, korra és állásra nézve oly külön-
böző társaságban mindvégig baráti érintkezés, fesztelen hangulat uralko-
dott ; itt ismerkedett meg közelebbről a hallgató az előadóval,^tüzete-
sebben megbeszélve számos oly kérdést, melyre nézve az előadás még 
kétséget hagyott fenn, itt szövődött jó ismeretség, néha baráti viszony 
az oly eltérő beszédű, gondolkozású és szokású cursisták között, felvilá-
gosítást nyújtva és. nyerve ismeretlen nemzeti intézményekről, kölcsö-
nösen oszlatva az egymásról táplált balvóleményeket. — E tekintetben 
a dicsekvésnek csak látszatát is kerülve, mi a cursuson részt vett ma-
gyarok is elmondhatjuk, hogy ha nem is jobb, de mindenesetre tisztább 
és igazabb felfogást hagytunk hátra a magyar politikai és culturális vi-
szonyokról, mint a milyent találtunk. 

E társas összejövetelek csak megerősítették azon kedvező benyo-
másokat, melyeket a jenai szüneti tanfolyam egész intézménye bennem 
keltett, úgy hogy én ma is szerencsésnek vallom magamat, a miért részt 
vehettem, ma is és mindvégig hálás tisztelettel gondolok előadó taná-
raimra, s a legkellemesebb érzésekkel gondolok vissza cursista társaimra, 
a kiknek annyi becses ismeretet és élvezetes órát köszönök. Ugyan-
ekkor hálás köszönetemet kell nyilvánítanom a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr ő nagyméltóságának is, a kinek kegyes támogatása nélkül 
hiányoznának életemből a hasznos és szép jenai napok. 

KAKDOS ALBERT. 
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