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ségre verődő magyar társadalom kellett, hogy általában is éreztesse 
a hatását . Akkor láthatnék tisztán az állami iskolázás hatását , ha 
módunkban volna az eredményből levonni azt, a mi az általános 
fejlődésnek esik javára. 

A fejlesztés programmjának van szentelve a következő feje-
zet. A főváros környéke, a városok általában, a magyar vidékek 
volnának állami iskolákkal ellátandók ; továbbá azok a helyek, a 
hol iskola egyáltalában nincs. Ezen kifogástalan programra végre-
hajtására szerző számítása szerint mintegy hat millió korona kellene. 

A könyv II. része táblázatokból áll. Egyikben ki vannak mu-
tatva megyénként és községenként az állami elemi népiskolák, gaz-
dasági ismétlő iskolák, kisdedóvók, az iskola elhelyezése, a községi 
hozzájárulások, a tanítók száma, az iskola fölállításának éve. 
A másikban kinevezésük sorrendjében az összes állami tanítók. 
Egy harmadikban a gazdasági ismétlőiskolai szaktanítók. 

Az egész könyv teljes képét adja az állami népoktatásnak, 
szakértő és lelkes értelmezését a követendő czéloknak s ú tmuta-
tást a czél elérésére. Tanfelügyelők és tanítók, a kiknek vállain 
nyugszik közvetlenül e czélok megvalósítása, kell, hogy magukba 
vegyék e könyv szellemét, hogy vezetőjük intentióit átértve, egy-
öntetűen munkálkodhassanak vele. Kulturpolitikusaink a szerző 
vezetésével ju tnak el annak biztos mérlegeléséhez, hogy milyen 
nemzeti és kulturális értékek szerezhetők és szerzendők meg az e 
téren hozott áldozatokkal. KOVÁCS JÁNOS. 

D r . P é k á r K á r o l y : A ph i losop l i ia t ö r t é n e t e , az emberi gondol-
kodás tö r t éne te . B u d a p e s t , A t h e n í e u m . Ara fűzve 6, kö tve 7 k o r o n a . 

Most, midőn elolvasva Pékár Károlynak eme czimű könyvét, 
annak kritikai ismertetésére vállalkozom, mindig a nagy Széchenyinek 
egyik mondása van eszembe, a mely szerint mi magyarok oly kevesen 
vagyunk, hogy nálunk az apagyilkosnak is meg kellene bocsátani. Hát 
mi magyar philosophusok, vagy phüosoplúá.val foglalkozók mily csekély 
számban vagyunk !! Szinte megtudnám számlálni azokat tiz ujjamon, a 
kik igazi komoly törekvéssel, önzetlen szeretettel mívelik ezt a mi viszo-
nyaink között bizony elég háládatlan területét a szellemi foglalkozás-
nak. Pékár Károlynál ez a két tulajdonság semmi esetre sem tagadható 
meg e már eddigi munkássága alapján is elég jó neve van a tudomány-
ban. Azonban bár a mondottakból kifolyólag az egymás iránt való 



568 székely györgy. 

kritikánknak inkább buzdítónak, lelkesítőnek kellene lennie, mindezek 
a tekintetek nem tarthatnak engemet attól vissza, hogy ki ne fejeznem 
abbeli meggyőződésemet, bogy Pékárnak fenti könyvét alapjában és a 
maga egészében elhibázottnak tartom, a mely nem alkalmas arra a 
czélra, a melyért Pékár azt megírta, hogy a művelt nagy közönséggel 
megkedveltesse a philosophia történetét s az egyetemi hallgatóknak. 
első sorban a tanárjelölteknek megbízható, világos kézikönyvül szolgáljon. 

De indokoljuk részletesebben véleményünket!! 
Pékár 308 lapon tárgyalja az egész emberi gondolkodás történetét, 

mert könyvének mintegy harmadrészét a csatolt időtábla, fejlődés-
táblák, irodalom és a név- és tárgymutató foglalják le, úgy hogy ezekkel 
a könyv jó vaskosra, 4-6S lapra növekszik. — Könyve mégis csak kom-
pendium, vázlat számba jöhet, a milyenek nálunk a bölcsészet történetét 
illetőleg is közkézen forognak, mint á Pauer Imre bölcsészettörténete 
két füzetben, a Nagy Ferenczé, a Varga János körösi és Tóth Ferencz 
debreczeni tanárok régebbi bölcsészettörténetei, a Schwegler kompen-
diuma, a melyet — mint hallom — éppen most ád ki magyar nyelven a 
Franklin-Társulat. A Pékár könyve tehát ezekkel a tankönyvekkel akarja 
felvenni a versenyt, főiskolai oktatásügyünket akarja első sorban szol-
gálni s ebből a szempontból bírálandó meg. En az ilyenféle kompen-
diumoknak már elvből ellensége vagyok. A közép- és felső oktatás terén 
tett keserű tapasztalatok megtaníthattak volna már bennünket arra a 
p:edagogiai igazságra, a melyet nem én mondok ki először, hanem a 
mit már Toldy Ferencz és Salamon Ferencz (Közoktatásunk reformja) 
is annyiszor hangoztattak, hogy ha egy oly elvont tárgygyal, minő az 
irodalomnak vagy a bölcsészetnek a története, akarjuk a kezdő ifjút meg-
ismertetni, s magát a tárgyat megkedveltetni, akkor nem sovány, élet-
telen vázlatra, kompendiumra van szükség, hanem elevenebb és kimerí-
tőbb tárgyalásra, mert amabban az esetben a tankönyvirók könnyen 
abba a hibába esnek, hogy művük alig lesz egyéb, mint neveknek, száraz 
dátumoknak, könyvezímeknek, műszavaknak, technikus terminusoknak 
a lajstroma. Az ilyen összefoglaló művek igenis némi szolgálatot tehet-
nek annak, a ki már a tárgygyal ismerős, a ki azzal már behatóbban fog-
lalkozott. inert elősegítik az anyagnak az emlékezetben való felújítását 
különösen közvetlenül a vizsga előtt. Fájdalom, Pékárnak sem sikerült a 
fent. említett hibát kikerülni, könyve nem a gondolkozás fejlődésének, 
mint valami szerves egésznek a pragmatikus históriája, hanem az egyes 
gondolkozóknak és elméleteiknek időrendben való sovány bemutatása, 
úgy bogy ezek az elméletek csak lazán látszanak egymással összefüggeni, 
mintha csak véletlenül kerültek volna egymás mellé, vagy egymás után. 
Ekként Pékár könyve is újból megerősített bennünket az ilyen kompen-
diumokról táplált nem a legkedvezőbb véleményünkben.. 
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De hogyan kell a pbilosophiának mint szerves egésznek a törté-
netét felfogni és tárgyalni ? ! Tudjuk, hogy itt a történet anyagát nem 
események, hanem gondolatrendszerek, elméletek, világnézetek, mint 
tények képezik. Azt a bonyolult és összetett folyamatot — melyet a 
philosophia történetének nevezünk — csak úgy érthetjük meg, ha az 
egyes tények nemcsak az egyidejűség és egymásutániság viszonyában 
soroltatnak fel, banem.ha felismerjük okozati kapcsolatukat, ha minden 
ielenségct okaiból és feltételeiből magyarázunk és egyúttal kimutatjuk 
annak hatását is az egyidejű és következő jelenségekre.. Zeller Ede 
"Grundriss der Geschicbte der. griecbischen Pbilosophie® czimű kitűnő 
kézikönyvének — mely szinte mintául szolgálhatott volna szerzőnknek 
is — első paragrafusában kitűnően összefoglalja azokat a jegyeket, 
melyek a pbilosopbiatörténetnek fogalmát képezik s találóan sorolja fel 
azon okokat, melyektől a pbilosophiának fejlődése függ. Ezen okok és 
föltételek három csoportba sorozhatok : 

1. Az egyes bölcsészeknek a jelleme, azon individuális sajátos-
ságok, melyek az illető gondolkozónak tudományos cbarakterét alkot-
ják. Ugyanis a rendszerek és fölvételek, elméletek és világnézetek, 
melyekkel az emberiség történetében találkozunk, egyes embereknek 
a művei s mint ilyenek, épúgy mint a művészeti és egyéb kulturai 
alkotások függenek szerzőiknek tapasztalataitól, gondolkozásmódjától, 
érdekeitől és törekvéseitől s ezekből magyarázandók, mert ezeknek 
hatására keletkeztek és alakultak ki. A bölcsészet történetének ilyen 
szempontból való felfogását és tárgyalását psychologiai pragmatismus-
nak nevezbetnők. 

2. A bölcsészet bizonyos korszakbeli állapota mindig függ az azt 
megelőző kor bölcsészetótől s hatást gyakorol az utána következő böl-
csészetre. Ugyanis a tudományos nézetek nem maradnak meg első fel-
találójuknál, elterjednek és felmaradnak irataikban és az iskolákban; 
tudományos hagyomány képződik: a későbbi bölcsészek az előbbiektől 
tanulnak, ezektől új kérdéseknek felvetésére, új feleletek és módszerek 
keresésére, az ő eredményeiknek továbbképzésére, kiegészítésére vagy 
megigazítására ösztönöztetnek. Ha erre a tudományos hagyomány foly-
tonosságára helyezzük a döntő súlyt, a pbilosophiai iskolák és rend-
szerek belső összefüggésbe és történeti kölcsönhatásba jutnak egymással 
s ekként a bölcsészet története magába zárt, határozott kezdőpontból 
kiinduló és belső törvények szerint haladó folyamatnak tűnik fel, a 
melyet annál alaposabban értünk meg, mennél jobban sikerül minden 
későbbi jelenségben az előbbinek logikai következményét, azaz az egész-
ben dialektikai szükségszerűséggel végbemenő fejlődést kimutatni. Ezt a 
szempontot, vagy tárgyalásmódot nevezhetnők philosophiai vagy tudo-
mányos pragnutlismusnak. E szempont köréhez tartozik a bölcsészet. 



570 székely györgy. 

történetének azon tárgyalásmódja is, melyre Windelband adott kitűnő 
példát (Gesehichte der Philosophie, Freiburg, 1892.). Jellemző, hogy 
Pékár Windelband ezt a művét az Irodalom rovatában sem említi meg, 
a ki korszakokba osztva ngyan, de nem a szerzők szerint, hanem a 
problémák szerint tárgyalja a philosophia történetének anyagát. 

A bölcsészet állapota függ3-adszora többi tudományoknak, a szak-
tudományoknak s általában az illető kor egész szellemi és anyagi mive-
lődésének állapotától. Hisz az egyes gondolkozóknak nézetei többé-
kevésbbé függenek ama képzetkörtől, melyből szellemük táplálékát me-
ríti s melynek hatása alatt fejlődik és történeti hatásuk is jórészt attól 
van feltételezve, mennyiben feleltek meg koruk szükségleteinek. Ez a. 
szempont a kidlurhistoria, eredménye a kulturhistoriai pragmatismiis. 
A philosophia történetirója, ha e szempontot is meg akarja valósítani, 
megrajzolja minden egyes rendszernek kulturai hátterét s a rendszer-
alkotó gondolkozónak nemcsak a gondolkodás történetében, hanem az 
egyetemes mívelődéstörténetben is kijelöli az őt megillető helyet. 

Egy ilyen rövid kompendiumtól, a milyen a Pékáré, nem kíván-
hatjuk, hogy mind. a három szempont egyformán érvényesítve legyen, 
külömben is igen sok jó philosophiatörténet van, melyben az utolsónak, 
a művelődóstörténetinek érvényesülését nélkülözni vagyunk kénytelenek. 
Pékár könyvében is csak a két első szempont érvényesítésének nyomai-
val találkozunk, a miért nem is hibáztathatjuk őt. Csak az a kérdés, 
hogyan érvényesül nála ez a két szempont, lehet-e ennek megvalósításá-
ról nála beszélni s létesíti-e a kivánt eredményt. 

Kezdjük a középsővel, mert ezt tartjuk a legfontosabbnak, vagyis 
vizsgáljuk meg, hogy az egyes rendszereket kapcsolatba hozza-e egymás-
sal, mint ok és okozatot, látjuk-e vájjon ezeknek egymásból való kifej-
lődését, a kivánt történeti összefüggésüket ? ! Hogyan jelöli ki az egyes 
gondolkozóknak helyét a gondolkozás történetében ? ! 

Pékár ama tárgyalásaiban, melyekben az egyes philosophusokat 
részesíti, egy száraz schema szerint jár el. Chablonszertí eljárása a követ-
kező : Először egy pár többnyire bizarr, rikító vonással jellemzi az illető 
bölcsész egyéniségét, aztán schematikusan egy pár szóval kijelölve az 
illető bölcsész helyét a gondolkozás történetében vagy érdemét a pbilo-
sophiában, azután szárazon tárgyalja disciplinák szerint elméleteiket, 
végül összefoglalásul megint ismétli azt sokszor szó szerint, a mit mint 
általános jellemzést előbb előre bocsátott. Ezek az általános jellemzések 
aztán conventionalisak, semmitmondók s minden egyes pont végén 
ismételtetnek, sőt sokszor a tárgyalás közben is. Nézzük csak az V. feje-
zetet, hol Bacon és Descartesról szól, a mely fejezet öt pontból áll. Az 
első pontban "Bacon és Descartes elődei® czímmel annyit mond, bogy 
ők ketten két egyidejű fejlődésfolyamat tetőpontján állanak, s egyúttal 
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megindítói az újkori philosophia két irányának az induktív, tapasztalati 
és a deductiv, rationalis vagy metafizikai iránynak. Ez eddig helyes, de 
a második, harmadik stb. pontokban már újabb dolgokat is szeretnénk 
róluk hallani. Hallunk is, de a második pont végén Bacon részletes 
tárgyalása után ismét említi, hogy ő az induktio megalapítója. A har-
madik pontban Descartes-ot tárgyalja s következőleg jellemzi: Baconnal 
együtt a gondolat végleges felszabadítója a középkori skolasztika tekin-
télyei s a theologia bilincseiből (ezt már elmondta egyszer a fejezet 
elején), Bacon mellett az újkori filozófia másik irányának megindítója, a 
deduktió módszerének nagy filozofusa (ezt is mondta már). Azonban, 
repetitio' mater studiorum, ugyanezt harmadszor, sőt negyedszer is el 
kell neki mondania majdnem szórói-szóra. Harmadszor a Descartes 
részletes tárgyalásának végén, (lásd a harmadik pont két utolsó kikez-
dését) és ugyanezt ismétli és variálja a negyedik és ötödik pontban e 
fejezet összefoglalásául. Es mit tanul már most az a szegény tanárjelölt 
e fejezetből. A mit már úgyis sejtett vagy tudott, hogy Bacon az induktio 
megalapítója s a tapasztalati philosophiai irány első képviselője, Descartes 
a deductio és a rationalismus irányának megalapítója. 

Pékár általános jellemzései, melyekkel az illető gondolkozónak a 
helyét akarja megjelölni a gondolkodás történetében, a technikus ter-
minusok rubrikájából állanak csupán, melyeket unalmas és boszantó 
módra folyton ismételget. így van aztán az, hogy sok, egymástól külön-
böző gondolkozó ugyanazon rubrikával van jellemezve. Hobbes alap-
vetője az angol tapasztalati psychologiának, igen, de Locke is az ; Spi-
noza a láthatatlan, végtelen substantiából, az istenségből dedukálta az 
egész látható mindenség összes jelenségeit, de Descartes is éppen ezt 
tette stb. stb. — Vagy aztán így is jellemzi az egyes gondolkodókat: 
Berkeley Locke ismerettani kritikájának folytatója, egyszersmind Hume 
előkészítője (147. lap). Hume mint nemzetgazda Adam Smithnek elődje; 
Schopenhauer Kant egyenes folytatója stb. Leibnitz Spinoza követője, 
kinek hatása alatt új ontologiát alkot stb. Epoly joggal lehet Leibnitzot 
bizonyos pontban a Locke követőjének mondani, mert ő is mint Locke 
a Spinoza pantheismusával szemben individualista. — Azonban további 
példák felsorolását mellőzöm, mert azt hiszem, a felhozottak is eléggé 
bizonyítják azt, hogy az, a mit Pékár mivel, nem pragmatikus történet-
írás, hanem csak rubrikázás. Mentségére szolgál, hogy ő maga is érez-
hette ezt, mert műve czímlapjára nem azt tette, hogy irta, hanem csak 
azt, hogy összeállította. Valóban műve csak külső időrendi kapcsolatban 
való összeállítása a philosophusok elméleteinek, a melyből ezeknek egy-
másból való kifejlődését, belső összefüggésüket nem látjuk s a gondol-
kodás fejlődésének lánczolatát, hogy ebben minden nevezetesebb rend-
szer.egv lánezszemet képezne — nélkülözni vagyunk kénytelenek. 
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A bölcsészet története tárgyalásának második: szempontját, a 
psychologiait is furcsán igyekszik megvalósítani Pékár. Olyan bizarr 
vonásokat szed össze, melyek az illető' gondolkozók bölcsészeiére nézve 
egyáltalában nem jellemzők, inkább eltorzítják azoknak egyéniségét. 

E sajátságos jellemzésből ime néhány példa : Sokrales, ez a gör-
nyedt, mezitlábú, visszataszító, szilén külsejű, elmélázó alak. (A mezit-
lábúság nem jellemző, egyénisége meg nem volt visszataszító.) Philo, ez 
a néhány évvel Krisztus előtt született zsidó; Plotinos, ez a saját testi-
ségeért piruló aszkéta ; Albertus Magnus Aristoteles majma ; Nicolaus 
Cusanus, e különös alak; Giordano Brúnóban a renaissance buja gon-
dolatárja forrt; Verulami Bacon, e legnagyobb fokban önző, elvből, 
opportunista, visszataszító jellem; Descartes, e szükmellű, beteges, 
félénk franczia ; Malebranche, e beteges, misztikus lelkületű tanítórend-
beli szerzetes; Spinoza, ez a beteges amsterdami kivetkőzött rabbi, kit 
a zsidó egyház nyilvánosan kiátkozott; Kant, ez az igazi német pro-
fessor, ki nem mozdult ki Königsbergából s úgy élt ott, mint a torony-
óra, mint' valami hatalmas gondolatgép ; Fichle, e misztikus hajlamú, 
ritka erkölcsi jellem parasztszülőktől származott; Schelling versekben 
is filozofált s itt mintha jobban festene (194. lap) ; Schopenhauer, ez a 
már természettől mély inelancholiára hajló s átmenőleg ez elmebajban 
többször szenvedő, a mellőztetéstől egészen elkeseredett lángész; Comte, 
őrültségi rohamokban szenved, elmegyógyintézetben kezelik, többször 
kísérli meg az öngyilkosságot stb. (228.1.) De minek szaporítsam tovább 
a példákat. Lehet, hogy ezekben a vonásokban itt-ott van igazság, de 
így kiemelve s az illető jellem egyéb többi vonásaival nem ellensúlyozva : 
egyoldalú és ferde világításban tüntetik fel az illető nagy gondolkozók 
egyéniségét s e férfiak életrajzaiban nem jártas olvasó csakugyan arra a 
következtetésre jut, hogy a legtöbb nagy bölcsész vagy őrült, vagy beteg,, 
vagy legalább is különcz, hóbortos, bogaras ember volt; ez pedig egy-
általában nem emeli a nagy bölcsészek iránti tiszteletünket. — Szóval a 
Pékár könyvében nem találjuk meg sem a tudományos (philosophiai), 
sem a psychologiai pragmatismust. 

De az egyes bölcsészek rendszereinek részletes tárgyalásában, az 
anyag kiválasztásában és arra vonatkozó ítéleteiben sem tanúsítja Pékár 
az objectiv történetíró álláspontját. Leweshez csatlakozva a maga positiv 
philosopkiájának egyoldalú szemüvegén nézi az egyes rendszereket s 
válogatja meg az anyagát. Pékár szélesebb körű anyagot ölel fel, mint az 
eddigi kompendiumok, ő vázlatosan tárgyalja a philosophiai szempont-
ból is számbajöhető szaktudósokat is, különösen a természettudósokat; 
de már például a görög philosophiával csak 41 lapon foglalkozik-, a közép-
kori philosophiát jórészt átugorja, az újkoriban például Hobbesnsk ép 
annyi tért szentel, mint Kantnak, Descartes-tal három lapon bánik^el 8 
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ha a fent is említett ismétléseket leszámítjuk, tárgyalása még jobban • 
összezsugorodik. Azt sem mindenütt éri el, a mit előszavában említ, 
hogy a gondolatrendszerekbe a magáéból ne vigyen be semmit, mert 
például a Hobbes lélektanának tárgyalásába a maga mai lélektani tudásá-
ból sok olyast visz be, a mi Hobbes tanaiból még nem következik. így 
legalább ez a Hobbesra vonatkozó fejezet annyiban kiválik a többiek 
közül, hogy ez nem puszta műszavakból áll, hanem ebben van már reális 
tartalom is. A többi fejezetekben csak a héjat, a kemény, száraz héjat 
kapjuk mag nélkül. 

Pékár a legtöbbször az egyes rendszerek ismertetésén túl nem ter-
jeszkedik ki azoknak kritizálására. ítéletet keveset találunk könyvében s 
ha van, azokban kitűnik az ő egyoldalú álláspontja és az, hogy maga 
sem hatolt az illető rendszerek mélyére. Például Pékár az egész görög 
pliilosophia felett pálczát tör: Ezredéves metafizikai gondolkodás ered-
ménye az, hogy visszatér, a honnan kiválott, a teologiához. (Pékár a 
műszavakat magyarosan irja.) Nincs egyetlen positiv eredménye sem, 
nincs egy biztos, eredeti ténye, kritériuma sincs — semmi, csak a véges-
től nyert hite. (50. lap) «Platonnak, mint mesterének, Sokratesnek, neki 
sem Volt határozottan megfogalmazott rendszere. A dialektika elemi 
eredményeit kivéve, positiv eredményt, nagy munkássága daczára egyet 
sem adott®. Különben Pékár ezt az ítéletet Lewestől veszi. Aristoteles-
ről azt mondja : Metafizikája erős logikai gyakorlat, de nem magyarázza 
meg az absolut ismeretlennek legegyszerűbb nyilvánulását sem. 

Nem tekintve, hogy e nyilatkozatokkal hogyan egyeztethető össze 
Pékárnak az a másik állítása, hogy Plató volt gondolkodásunk egész 
történetében a legnagyobb befolyású elme (38. lap), hogy Aristoteles 
lángész volt, kitől két ezredév tanult, a fentebbi nyilatkozatok után az 
olvasó a bölcsészettörténetet olyan elavult rendszerek lomtárának tekint-
heti, a melyből a mai positiv philosophus igen keveset tanulhat, s a böl-
csészet történetének nem'fogja érezni azt a jelentőségét, a mely azt még 
ma is joggal megilleti. A ki nem hisz egy reális alapon fölépülő, hogy 
úgy mondjam, positiv metaphysika lehetőségében, annak szemében ter-
mészetesen a múltnak ebbeli törekvései meddőknek fognak feltűnni. Es 
Pékár elvből ellensége minden metaphysikának, pedig azt másutt ő sem 
nélkülözheti. 

A bölcsészet történetének nagyobb jelentősége van a mai philo-
sophia szempontjából is, mint az egj'es szaktudományok történetének. 
Míg az utóbbiaknak tételei, felfedezései elavulnak, az egyes bölcsészeti 
rendszerekben mindig van valami a klaszikus műremekek elévülhetet-
lenségéből, szinte örökkévalóságából. Azért a metaphysikai rendszerek 
•felett sem lehet oly könnyen pálczát törni. A Pékár könyve pedig azt a 
hatást teszi az olvasóra, bogy a nagy gondolkozók (Platón, Aristoteles, 
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Bacon, Descartes, Spinoza, Leibnitz, Fichte stb.) mind meddő, ma már 
elavult kisérleteket tettek arra, hogy a létnek, a természetnek és emberi 
életnek nagy titkait, nagy problémáit megfejtsék vagy azokra legalább 
megközelítő feleletet adjanak. 

Ismertetésem végére jutva még csak azt említem meg, hogy a csa-
tolt fejlődéstáblának jó hasznát lebet venni, mert egyszerre át lehet 
tekinteni az egész emberi gondolkodás történetét. Az irodalom azonban 
megint egyoldalúlag van összeállítva, sok igen jelentékeny munkának 
megemlitését mellőzi s sok kevésbbé jelentékenyt is felsorol. Hogy a 
maga nagyobb művét a "Positiv Aesthetiká»-t felemlíti, az nem lep meg 
bennünket, azon sem ütődnénk meg, ha a terjedelmesebb értekezéseit 
megemlíti,- de már azt furcsának tartjuk, hogy két-három lapnyi könyv-
ismertetéseit, hírlapi czikkeit is nem egy, de több helyen is felsorolja, 
bogy az olvasó ezekről — a melyeknek mi nem tulajdoníthatunk jelen-
tőséget — valahogy meg ne feledkezzék. 

Nagy elismeréssel kell megemlékeznünk a könyv kiadójáról, 
Semsey Andor úrról, ki ezzel is bebizonyította, mennyire szivén hordja 
a magyar tudomány és kultura ügyét. Magasztos jelleme iránti tiszte-
letem azon óhajtást keltik fel szivemben, bár a Pékár könyve is mennél 
nagyobb hasznára válnék'úgy tudományos irodalmunknak, mint felsőbb 
oktatásunk ügyének. En sokai nem reménylek, de kívánom, bogy csa-
lódjam és bogy a gyakorlati élet, mint rossz prófétát czáfoljon meg. 

SZÉKELY GYÖRGY. 

Márki Sándor dr. ; Történettanítás a középiskolai új tanterv 
s z e l l e m é b e n . Budapest , Atheníenm. 

Összefoglalása és kibővítése e könyv azon előadásoknak, melyeket 
a szerző, 1902 aug. 1-től 15-ig tartott a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium megbízásából, a történettanítási tanfolyam alatt. 

Téved, a ki azt hiszi, bogy e könyv amolyan alkalmi munka s 
1902 májusától augusztusig készült. Legfennebb az összeállításra lehetne 
ezt mondani. Maga az anyag 25 évi fáradságos munkának, eszmélke-
désnek, elméleti és gyakorlati foglalkozásnak, gyűjtésnek, jegyezgetés-
nek eredménye. 

Szerencséje az Írónak és a magyar történetírásnak, bogy az em-
lített tanfolyam alatt sor került e munka összeállítására. A történelem 
tanárainak módjában van most már tömörítve olvasni azt, a mit mi 
eddig innen-onnan összeszedve olvashattunk. Az egyetemi tanszékek-
ről is ritkán vagy sohasem 'lehetett hallani minden tanárjelöltnek a 
történelem bölcsészetéről, elméletéről, módszeréről, a történettanítás 


