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hol, bár ehhez a hazafias készség meg van, de hiányzik az 
anyagi erő». 

A székesfőváros népoktatásügyének szentelt sorok zárják be a 
könyvet. Ezekben azzal az eszmével lép fel az érdemes szerző, hogy a 
főváros saját népoktatásának ellátására képezzen magának tanítókat, 
állítson fel tanító és tanítónőképzőt. Ekként «a tanítói kar egységes ké-
szültségi színvonala s a népoktatás egységes eredménye® biztosítva lesz. 
Szerencsétlen gondolat, mely, ha megvalósíttatnék, egységessé tenné, de 
egyszersmind rendkívüli mértékben le is szállítaná a főváros tanítói ka-
rának szellemi színvonalát. Ha a főváros azért tartana fenn képzőket, 
hogy önmagának neveljen tanítókat, kénytelen lenne a képzőiből kike-
rült tanítójelölteket, bármily gyengék legyenek is azok, alkalmazni, míg 
most egy egész ország tanítóságából, annak szine-javából válogathat. 
Ez a mostani rendszer helyes és az ügy érdekében fentartandó; he-
lyessége mellett bizonyít az az elvitázhatatlan tény is, hogy a főváros 
tanítóínak szellemi életét — csekély kivétellel — a vidékről felkerült 
kiváló erők irányítják. EMBER JÁNOS. 

A m a g y a r o r s z á g i k ö z é p i s k o l á k m ú l t j a é s j e l e n e . A m. királyi 
vallás- és közoktatásügyi miniszter megbizásából az ezredéves ünnep 
alkalmára irta dr. Ftnáczy Ernő. Budapest, 1896. 210 lap. Ara 1 frt-50 kr. 

Fináczy e legújabb könyve nemcsak tökéletesen beváltja, a mit 
czímlapja igér, azaz nemcsak világos és megbízható rajzát adja közép-
iskoláink történetének és jelen állapotának, hanem megteszi ezt oly 
módon, mely ilyen alkalmi és még hozzá félig-meddig hivatalos jellegű 
munkánál ritkaságszámba megy. A történeti rész ugyanis egyik-másik 
pöntjában eredeti levéltári kutatásoknak oly eredményeit is adja, melyek 
egészen újak ; a jelen állapotok ismertetése pedig sok helyt elvi szem-
pontokból való méltatássá és kritikává lesz. 

A könyv történeti része, mely az egésznek nA-ed részét teszi, egy 
rövid bevezetésből és hét fejezetből áll. A bevezetés rövid történe-
tét adja a mohácsi vész előtti fő- és középiskolai oktatásügyünknek 
(studium generale, facultas artium, scholse parvse és scholse magnse), a. 
mennyire.az e korra vonatkozó kevés adat és a könyv szűkre mért tere 
megengedi. Az I. fejezet adja a XVI. század középiskolái történetének 
általános áttekintését; a II. fejezet tárgyalja a katholikus középiskolai 
ügy, illetőleg a Jézus-társaság és a kegyes tanitórend gymnasiumainak 
történetét a XVI.század második felétől a XVIH. század második feléig; 
a III. fejezet a protestánsok iskolaügyét az utóbb említett időszakban; 
a IV. fejezet az első Eatio Educationist előzményeivel és következmé-
nyeivel, azaz a középiskola ügyét Mária Terézia és II. József idejében, 
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az V. fejezet a második Ratiót, illetőleg középiskoláink történetét 
1790-től 1848-ig, a VI. az «Entwurf» idejét, azaz a magyar középiskola 
történetét 1849-től 1861-ig; és végre az utolsó, a "VII. fejezet rajzolja 
• A kisérletezés korszaka" czímén az 1861-től (az októberi diplomától) 
az 1883-ig terjedő átmeneti korszak mozgalmait. 1883-mal, a közép-
iskolai törvény megalkotásának évével kezdődik természetesen közép-
iskoláink jelene. 

E históriai fejezetek mindannyian arról tanúskodnak, bogy irójuk 
nemcsak a régibb ismert tanügyi monographiákat és kiadványokat lelki-
ismeretesen áttanulmányozta, hanem a legújabban a millennium alkal-
mából megjelent értesítőket és iskolatörténeteket is már gondosén fel-
dolgozta. Sőt miként már bevezetőleg említettem, egyes fejezetek eredeti 
levéltári kutatások alapján eddig ismeretlen tényekről is értesítenek. Ily 
új adatokat tartalmaz nagyobb számmal a IV., az első Ratióra vonatkozó 
fejezet, de a ü l . és IV. fejezetben is találunk újat. ARatióról egyébiránt 
könyve előszavában külön monographiát is igér a szerző, melyet öröm-
mel várunk. 

A könyv második része, mely középiskoláink jelen állapotát vá-
zolja, nyolcz fejezetre oszlik, melyeknek tartalmát a következő czímek 
jelzik: 1. Középiskolai törvényeink alapelvei. 2. Tanulmányi rendszer, 
3. A testi nevelés. 4. Rendtartás. 5. A tanítás segédeszközei. 6. A taná-
rok. 7. Középiskoláink épületei. 8. Középiskoláink vagyoni állapota. 

E fejezetek közül különösen az első kettő az, mely felülemelkedik 
a puszta registráláson, és minden- mondatában elárulja, bogy oly ember 
irta, ki a tárgyalt alkotásokat nemcsak hivatásából kifolyólag hegyiről-
tövire ismeri, hanem a ki egyfelől elméleti alapjaikat átérteni, másfelől 
gyakorlati alkalmazásuk módját is kellőképen felismerni tudja. 

Az egész könyvön végigvonuló tapintatosság mutatkozik a mo-
nographiát bezáró kis epilógusban is, mely röviden érinti az-egységes 
középiskola, ez ismeretlen jövőjű conceptio, kérdését is. 

A mondottak után felesleges volna hozzátenni, bogy Fináczy 
könyvének nemcsak középiskoláink, hanem nevelésügyünk történetét 
tanító intézeteink, azaz elemi és polgári iskolai tanítóképző-intézeteink 
könyvtáraiból sem szabad hiányoznia. A mit azonban e helyt hang-
súlyozni akarok, ez az, bogy a psedagogiai vizsgára készülő tanárjelöl-
teinknek, kik annyira szűkölködnek kézikönyvek nélkül, nagy segítségére 
lehet Fináczy munkája. Mind behatóbb tanulmányok összefoglaló ismét-
léséül, mind pedig útmutatásul további tanulmányokra egyformán szol-
gálhat nekik. Az utóbbi czél szempontjából csak egy dolgot nélkülöztünk 
a derék munkában, t. i. középiskoláink tanügyi irodalma jelesebb ter-
mékéinek bibliographiai összeállítását. E hiányt is pótolják ugyan némi-
leg a jegyzetek számos irodalmi rámutatásai, de ez természetesen nem 
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elegendő, mivel így mégis megesik, hogy a legbecsesebb termékeknek 
árva szócska sem jut. így például egy betűvel sem emlékezik meg a 
könyv Salamon Ferencz «Középiskoláink reformja® czímű művéről, e 
munkáról, mely az Utasítások mellett határozottan legeslegkiválóbb 
productuma eddigi összes középiskolai paedagogiai irodalmunknak. 
A mi irodalmi viszonyaink mellett az értékesebb termékeknek időről-
időre való legalább bibliograpbikus felelevenítése, azt hiszem, nemcsak 
szükség, hanem igazi kötelesség, talán az egyetlen, mely alól ily alkalom-
mal, minő az ezredéves emlékünnep, még a tér szűke sem mentbet fel. 

WALDAPFEL JÁNOS. 

C o m e n i u s Á i n o s J á n o s «5fagy O k t a t á s t a n a ® . Latin eredetiből for-
dította Dezső Lajos, a sárospataki tanítóképző intézet igazgatója. Kiadta 
Steinfeld Jenő, Sárospatakon. 1896. 

Comeniusnak, a X V I I . század ezen legnemesebb szívű, leg-
lánglelkűbb vezérférfiának, paedagogiai reformátorának legértékesebb 
és legjelentékenyebb müve kétségtelenül a Didactica Magna. Nagy-
hatású gyakorlati tanítói és nevelői pályájának irányelveit, elméle-
tét foglalta össze e művében, melyet 1628-ban írt cseh nyelven s azt 
kéziratban 1638-ban latinra fordítván, ekkor lett ismeretessé s csak 
élete végén összes műveiben (Opera didactica omnia) 1657-ben jelenhe-
tett meg nyomtatásban. Bár tehát a most magyar nyelven megjelent 
Oktatástan csaknem harmadfélszázéves, bár annak tartalma a psedago-
gusok előtt eddig sem volt egészen ismeretlen hazánkban sem, bár sok 
találó észrevétele, finom megjegyzése ma már közbelylyé vált, sok talán 
el is avult, túlszárnyaltatott, mégsem habozunk kimondani, bogy 
Comenius magyar nyelvű Oktatástana még ma is nyereség irodalmunkra 
nézve, bogy annak olvasásából még ma is lelkesedést, inspiratiót merít-
hetünk tanítói és nevelői munkásságunk közben. Teljesen igazat adunk 
a mű derék fordítójának, bogy az «nemcsak a maga századában vilá-
golt, hanem hivatva van korunk pedagógusainak elméjére is terméke-
nyítőleg hatni®. 

Es vájjon mi lehet az oka annak, bogy e mű még ma sem vesztett 
hatásából s hatása alól nem menekül sem a laikus, ki talán ujat is talál 
benne, — sem a szakember, ki a benne lerakott eszmékkel már isme-
rős ? ! E mű nem okoskodás útján nyert és szárazon előadott elveknek, 
eszméknek foglalata, melyek csak eszünket illetnék — hanem egy az 
élet viharaiban megedzett férfiú tapasztalatainak, az emberiség szomorú 
jelenén siránkozó és aggódó, jövőjeért és boldogságáért bőn lelkesülő s 
azért ernyedetlenül munkálkodó önzetlen lélek élményeinek, terveinek, 
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