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1. Mivel a főiskolai reform elvi magaslatról nézve 
egész tanulmányi és oktatás ügyünk lényegére kiterjed, 
annak és Schneller István volt pozsonyi ev. theol. 
akad. igazgató-tanár , most kolozsvári egyetemi tanár 
javaslatainak helyes megértése és értékelhetése céljából 
néhány szóval Schneller filozófiai és ezen alapuló 
paedagógiai felfogásáról is meg kell emlékeznünk, 
melyet főként a Paedagógiai dolgozatai-nak I. k.-ben, 
a Bevezetés cimet viselő tanulmányban fejt ki. 

Schneller a renaissance által érvényre emelt, a 
szerves egészen belül érvényesülő egyéniség elvére 
helyezkedik, amint azt vallási téren Luther, paed, téren 
Pestolozzi, fii. téren Fichte és Schleiermacher kép-
viselik, mely elv átalakítólag, megnemesítőleg hat 
család-társadalom-államra egyaránt. Érvényesülése ese-
tén nem a tekintély s alárendeltség, hanem az egyéni-
ség alapján álló szervezet jön létre, legmagasabb 
fokon mint nemzeti kultur állam, mely a társadalom, 
de az egyén jogait is tiszteletben sőt védelemben 
részesíti. 

Az emberiség fejlődési fokozatait az érzéki én, 
történeti én, és személyi, erkölcsi én formáival tünteti 
fel. Az érzéki én álláspontján tisztán az anyagiság 
irányítja a gondolkozást, az akarat fizikailag determinált, 
a történeti én álláspontján a dogmatikai szempont, a 
köz előtt való meghajolás, a történeti hatalmaknak 
való alárendelés az irányadó: az egyén csak a köznek 
a tagja, főerénye az engedelmesség. A maga jogait 
követelő egyén változatos küzdelmek után a tiszta 
éniség álláspontjára helyezkedik, jórészt a krisztusi 
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elvek érvényesülése alapján, hiszen vele lépett a szer-
ves egészen belül érvényesülő egyéniség elve az 
ethikai fejlődésbe. Ε fokon követeli az ember, hogy 
mindenki saját lelkében keresse fel azon sajátos cél-
gondolatot, mely létének végső alapját képezi, s mely 
tudatra emelve jobb énünket alkotja, és sajátos hiva-
tás érzésünkben az egészét is építő isteni erő. Ε cél-
gondolat, hivatástudattól feltétlenül függünk de ér-
vényesítése által, épen mert sajátos életünk érvénye-
sítése, igazán szabadok is vagyunk. Itt egyenlítődik ki 
az egoizmus és altruizmus ellentéte. Az egyén nem 
magában áll, hanem a közben, de minél inkább fejti 
ki egyéniségét, annál szervesebb tagja a köznek s 
annál inkább teljesíti hivatását, (V. ö. még Schneller: 
Beszédek és a theol. akad. fejlesztésére vonatkozó 
dolgozatok. Pozsony 1891 97. kk. o.) 

A nevelés feladata, hogy az ifjút a történeti és 
érzéki éniség legyőzésével a tiszta éniség, az ethikai 
személyiség fokára felsegítse. 

Ε célból a növendékben a személyiséget keresi, 
figyel családja szellemére, környezetének hatására. 
Elmélyed a növendék lelkében, hogy azt megismerve 
fejleszthesse. Erre azonban nem utasítás, rendelet vagy 
didaktikai rendszer, bármilyen tökéletes legyen is, 
— szemben Herbart korunkat leginkább meghatározó, 
az objektiv didaktikai elemnek főhelyet biztosító rend-
szerével — képesít. Csak egy hatalom, a személyi-
ségben megnyilvánuló szeretetnek hatalma az, mely 
megnyitja a sziveket, kölcsönhatást teremt, a növendék 
szellemvilágába behatol s annak fejlesztését lehetővé 
teszi. Nem a jól elkészített képzet sorok, hanem a 
szeretet a legfőbb nevelési tényező. Az öntudat küszöbe 
alatt folyó tevékenység, a külső nevelési eszközök szem-
pontjából imponderabiliák (család, társadalom, nem-
zetiség egyház hatása) csak általa irányitható. A szel-
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lemi élet magaslatán álló egyetemtől várhatjuk leg-
inkább, hogy a jelenkor szociális bajait a szociál-
paedagogia fejlesztése és a University Extension által 
való terjesztése révén gyógyítani igyekszik. 

Az oktatás anyaga az emberiség kulturkincse, 
mely évszázados fejlődés gyűrűit mutatja fel. Mivel a 
dolgok lényegét csak a fejlődés nyitja meg, művelt-
ségünk attól függ, mennyiben vagyunk képesek jelen 
műveltségünk anyagát történetileg megérteni, miért is 
műveltségi igényünk fokozódásával a tanulás anyaga 
mindjobban a történeti szempont alá kerül. 

A nevelés-oktatás célja a személyiség, mely csak 
a nevelő, mint személyiség által érhető el. Ezért követi 
szerző a személyiség paedagogiáját. Ezen alapelvekre 
támaszkodva itéli meg a főiskola eszményi feladatát, 
jelen helyzetét a tett ill. szükséges reformokat. 

2. A főiskolai reform, közelebbi tárgyaihatása 
céljából szükségünk van a főiskola fogalmának helyes 
meghatározására. Schneller is nyomatékosan hang-
súlyozza a régi klassikus gondolatot, hogy minden 
életre való intézmény a létrejövetelét megvalósító 
elvek teljesebb vagy hiányosabb érvényesülése által 
áll fenn vagy bukik el. (Paed. dolg. 1. 124.) Az egye-
temen jelenleg is irányadó helyet kell elfoglalni amaz 
erőknek, amelyek első alakulásakor főtényezők voltak, 
ha elsatnyulás helyett életteljes működést és virágzást 
akarunk. 

Az ókor egyébként magas, sok tekintetben mai 
kultúránknak, különösen filozófiai gondolkozásunknak 
alapjául szolgáló tudománya, műveltsége alkalmatlan-
nok bizonyult egyetem létesítésére, (v. ő. Schneller az 
egyet, tanulmányozás feladata. Paed. d. I. 129—174. o.) 
Sem Assyr-Babylonia, maga vallásos kultúrájával sem 
Görögország filozófiájával sem Róma jogi iskoláival 
nem hozott létre egyetemet. A rövid ideig virágzó 
mór főiskolák az izlám sajátságában meglévő jellem 
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vonások miatt múlnak el. Csak? miután a nemzeti 
szellem a világszellemmel ölelkezik, születik meg az 
első egyetem is. A ker. vallás volt az, ha mindjárt 
századok múlva, amely a korlátokat ledöntve lehe-
tővé tette, hogy az ember az öt körül vevő anyagi 
és szellemi világ kutatásába önzetlenül elmerüljön, 
bár a Studium generale s ennek alapján az egye-
temek nem az egyház tanintézeteiből nőnek ki, s a 
létrejött egyetemek önállóságukat egyházzal, állam-
mal szemben mindig megőrizték. A tudomány iránti 
önzetlen szeretet és lelkesedés hozta össze különböző 
országokból a tudományszomjas scholarok seregét 
egy-egy tudós magisier köré, s a közösmunkában 
valóban tevékeny részvét tartotta őket minden külső 
kapocsnál szorosabban össze. A középkor meddő 
scholasztikus szellemi tevékenysége, az egyetemi ered-
ményes munkálkodásra alkalmatlannak bizonyult. A 
tudomány elveszti öncélját. A renaissance s hutna-
nismus segítik vissza az egyetemet is régi jogai s 
feladat körébe. Ezzel az egyetemek újkori fejlődésének 
kezdetén állunk. Hogy a reformációnak az egyetemi, 
tudományos élet megújhodására szintén mélyre ható 
befolyása volt, azt általánosságban elismerik. (V. Ö. 
Paulsen Die deutchen Universitäten u. d. un. Studium 
Berlin 1902, 39. ο.) A berlini egyetem alapításakor 
halljuk nyomatékos hangsúlyozását annak, hogy a tu-
dósban személyivé vált tudomány kozmopolita eredete 
ellenére is a nemzeti kultur missió leghatásosabb 
munkása lesz. 

A francia forradalom és felfogását magáévá tevő 
Napoleon lesz az, aki a tudományok egészét, a tudo-
mányt összefüggő organizmusában művelő egyetemekkel 
szemben a gyakorlati élet követeléseit állítja oda s az 
egyetemekből szakiskolákat, az egyes élethivatásokra 
nevelő elszigetelt fakultásokat alkot. (Paulsen i. m· 
2. ο.) A napoleoni szakrendszer sokáig megmarad 
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gyakorlatias érzékű francia szellem kifejezéseként, de 
idővel belátják hiányait, s újabban visszatérnek az 
egyébként ellenlábas Németország egyetemi rend-
szeréhez, mint amely az egyetemnek eredeti — bár 
modern kulturállam követeléseit figyelembe vevő — 
jellegét leginkább megőrizte. A napjainkban megtalál-
ható 3 egyetemi typus az angol, francia és német. 
Amig az angol egyetemek a középkori jelleget konzer-
vatív módon leginkább megőrizték, céljuk a mélyített 
általános műveltség, amíg a francia typu^az eredetitől 
leginkább eltávolodott, jogi, orvosi, filozófiai szak-
iskolák lépnek a régi egyetem helyébe tisztán a gya-
korlati pályák szükségleteit tartván szem előtt, s a 
tudományos kutatást az akadémiák hatáskörébe utalja, 
addig a németországi typus, mely lassanként általános 
elismerésre talál, a tudománynak önérdek nélküli 
kutatását homloktérbe állítja s csak másodsorban veszi 
tekintetbe a kulturállamnak az egyes szakpályák szem-
pontjából hangsúlyozott követeléseit. (V. ö. Paulsen 
i. m. 1—11. o.) 

3. Nálunk az egyetem kormány s felekezeti el-
fogultság miatt sokáig, mondhatjuk 1848-ig nem igen 
érzett a renaissance, humanizmus, reformáció felszaba-
dító hatásából. Az államhatalom önkénye különösen 
Mária Terézia, II. József és Ferenc királyok idején 
termette a maga fanyar gyümölcsét a Budára helyezett 
volt nagyszombati egyetemen. A császári hatalom féltő 
gonddal igyekszik a külföldi, különösen prot. német-
országi levegőtől megóvni az egyetemi ifjúságot, ne-
hogy forradalmi hangulat, államellenes konspirálás 
üthesse fel közte a fejét. II. József, akinek egyébként 
is vannak fiatalabb kortársai, Napoleonhoz hasonló 
vonásai, törekszik különösen arra. hogy az egyetemből 
az állam számára megbízható hivatalnokokat nevelő 
szakintézet legyen, ahonnét a „Beamtenplantage"-ok 
kerülnek ki. A nemzet ismételt magára eszmélései 
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következtében 1790/1 ; de főként 1848-ban az anyagi, 
szellemi téren való szabadság utáni vágy minden 
takargatás ellenére is magasra lobogott s a német-
országi példaként a teljes tanítási és tanulási szabad-
ságot állította oda az újra szervezendő egyetem céljául. 
Eötvös az abszolutizmus kora után tényleg ez alapon 
szervezi egyetemünket de utódai, különösen Trefort 
és az őt követő Csáky az időközben a franciák által 
is elhagyott szakiskolát vették mintául, egyre jobban 
megcsonkítván az egyetem alapelvét a tanítás és 
tanulás szabadságot, kollokviumok, különböző az 
egyetemi tanulmányok idejére eső vizsgák, leckerend, 
óraminimum stb. által. (V. ö. Paed. d. I. 293. kk. o.) 
Hasonló törekvés minden, különösen Schneller I. meg-
okolt figyelmeztetései ellenére (v. ö. Felsőokt. ügyi 
egyesület közlönye 1911. 58—63. o. 1912. 75—82. o.) 
az újabb debreczeni és pozsonyi egyetem alapításakor 
is érezhetővé vált főként az internátusok szükséges-
ségének hangsúlyozása által. 

4. így válik akuttá az egyetemi reform kérdése. 
Külföldön is, nálunk is. Németországban is hangzanak 
el súlyos vádak a tanszabadság elvén felépült egye-
temi tanulmányozás tökéletlenségei ellen. Nem szólva 
amaz ultramontán klerikális törekvésekről, amelyek a 
tudománynak gúzsba kötésén fáradoznak, mint azt a 
kath. egyetemi ill. theol. tanárok részéről megkövetelt 
antimodernista eskü bizonyítja, ám harcuk szélmalom 
harc, — komoly tudósok részéről hangzanak el vádak 
ill. aggályok az egyetemi szabadsággal élni nem tudó 
ifjúság szomorú elzüllését látva, az egyetem műkö-
désének mostani formája ellen. Bernheim történetíró 
(Der Univ. Unterricht. 1898) a szemináriumi mun-
kálkodás előtérbe tolását hangsúlyozza, Hartmann 
filozófus (Moderne Problemen 1886) az egyetemi elő-
adások céltalanságára mutat, mint amelyeknél tanar 
és hallgató egyaránt megfeledkezik arról, hogy a 



könyvnyomtatás már régi vivmány, diktálnak, másolnak 
nyomtatásban kapható vagy adható kézi és szak-
könyveket. (V. ö. Paulsen i. m. 238—9. o.) 

. A reform kérdésének általában és különösen 
hazánkban való közelebbi megvizsgálása céljából 
mégegyszer magunk elé kell állítani az egyetem fel-
adatát, amint az a keletkezés, fejlődés és különösen a 
kulturállam támasztotta követelések alapján kialakul. 

A valamely kiváló magistert pusztán a tudomány 
iránt olthatatlan szomjból követő scholárok kora, akik 
minden gyakorlati érdek nélkül követik a mestert, ki-
nek hire eljutott hozzájuk, és tudománya bennük is 
magasra lobbantotta az utána való vágyat, már mögöt-
tünk van ugyan, mégis e korból emeli ki a modern 
egyetem is a létezéséhez, fennállásához szükséges leg-
fontosabb tényezőket az előadás, hallgatás, tanulmá-
nyozás és életszabadságot. Mivel azonban a kulturállam 
igen helyesen, azokat, akik jövendő életpályájukban 
az állam szolgálatába akarnak állani, utasítja, hogy 
tudásukat a tudománynak önmagáért való megismerése 
helyén szerezzék m e g ; módosul némileg az egyetem 
eredeti feladat s munkaköre. Az igazságnak önmagáért 
az igazságért való tanulmányozása, a tudásunkat min-
den irányban határoló ismeretlen megismerésére való 
törekvés módosul azzal, hogy megadja az „intelligencia", 
a tanult osztály szempontjából szükséges tudományos 
előképzést. A fáklyával kezükben, éltüket is feláldozni 
kész szellemi pionierek épen azáltal, hogy egyre 
mélyebben világítanak be az ismeretlen birodalmába, 
nevelik a kisebb-nagyobb közösség szellemi vezetésére 
hivatott hallgatók seregét. Százados tapasztalat mutatta 
meg, hogy az igazság megismerése, a tudomány to-
vábbfejlesztése csak önzetlen, minden mellékcél nélkül 
való, tisztán a tudományért magáért való működés 
alapján lehetséges. Minél függetlenebbül, külső ténye-
zőkre való tekintet nélkül merül el az a tudós, s ve-
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zetése mellett az ifjú a tudománynak őt érdeklő 
részébe, annál inkább lesz képes annak sajátos termé-
szete, lényege feltárására, elsajátítására, annál inkább 
szerzi meg az önálló tudományos munkára való képes-
séget és szeretetet a tudományok s közelebbről tudo-
mány szakjára vonatkozó általános körültekintés ill. 
orientálódás mellett. De épen a tudomány szakjának 
ez áttekintő ismeretére, összefoglaló tudására is az egye-
temnek kell elsegíteni hallgatóját, ill. megadni neki 
az életpálya s az ezt megnyitó vizsgák követelte isme-
retanyagot, amelynek főiskolai, tudományos, genetiku-
san fejlődő közlésével tartozik. Tagadhatatlan, hogy a 
kulturállam e követelése befolyásalja az egyetem 
eredeti hivatását. Antinómia áll fenn a tudományos 
vizsgálódás és hivatásképzés közt (v. ö. Pau l sen : 
Die deutschen Universitäten und die univ. Studien. 
Berlin 1902. 539. o. Schneller. Paed. dolg. I. 163. kk. o.) de 
élessége enyhül, ha arra gondolunk, hogy a gyakorlati 
tudományos pályán működők az életben rájuk vára-
kozó feladatoknak is igazán csak akkor felelhetnek 
meg, ha általában az ember és emberélet lényegével 
tisztában vannak s az ált. képzettség fontossága mellett 
az egy ponton való tudományos munkára képesnek 
bizonyulnak. Bár az egyes fakultásokra való tagoltság 
nem az elméleti beosztás, hanem a gyakorlati szükség 
folytán áll elő (Paulsen i. m. 555. o.), amennyiben 
szükség van tudományosan képzett lelkészek, bírák, 
jogászok, orvosok s tanárokra, épen mert e szakok a 
tndomány egysége következtében belső kapcsolatban 
állanak egymással, tárgyuk lévén az ember és ember 
élete — lelki, vallási é le t : theológia, testi é le t : orvos, 
szellemvilág: filozófia, az emberek egymásközti viszo-
nyának szabályozása: a jogi fakultás, — (u. o.) fog az 
egyetem a jövendő életpályára készülő hallgatóknak 
az ember testi és lelki világába való minél mélyebb 
és önállóbb betekintés nyújtása által gyakorlati hiva-
tásuk számára is minél több szükséges útra valót adni. 
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Ε bizonyos tekintetben azért fennálló antinómiá-
tól eltekintve, melyet a kulturáltam jogos követelése 
idéz elő, a modern egyetem is az eredeti formájában 
meglevő tanitási, tanulási (hallgatási) és életszabadság 
alapján épülhet fel. Schneller erre vonatkozó, az esz-
ményi magaslatról támasztott követelései és tervezett 
javaslatainak megszivlelése segíthet hazai egyetemi 
életünk bajain is. 

Tagadhatatlan, hogy még ott is, ahol ez elvek zavar-
talanul érvényesülhetnek, pl. Németországban, számos 
árny oldalra mutathatunk rá. Amint ezt német tudósok 
is nyíltan beismerik 1. Ziegler: Über Universitäten 
Leipzig 1913. 28,54. ο. Apel: Wie studiert man 
Philosophie Stutg. 1911. 8 k, o. stb. s leplezetlenül 
mutatnak rájuk, de ennek ellenére sem adják fel az 
egyébként annyi megkötöttséget elismerő és elbíró 
németek, a szabadság alapján felépült egyetejnLrend-
szerüket. Nagy árt kelPfizetní, mondja Paulsen (i. m. 
373. o.) a teljes tanitási és tanulási szabadságért, 
sokan vissza is rettennek töle, de mi mégis megfizet-
jük, örömmel fizetjük meg, mert igazi egyetemi élet 
csak ez ár lefizetése mellett lehetséges. Tökéletes 
emberi alkotás nincs. A teljes tanszabadság alapján 
álló egyetem sem az. De épen mert jobbat nem isme-
rünk nála, mivel a különböző ez alaptól eltérő javít-
gatások, mint látni fogjuk, még több hiányt s tökélet-
lenséget idéznek elő, kell azt minden ellenkezés elle-
nére is sértetlenül megőriznünk. Rámutathatunk rövi-
den a tanszabadság következtében tanárra s hallgatóra 
egyaránt származó veszélyekre. A hallgatók szempont-
jából a tanszabadság különösen az első szemeszterek-
ben, amikor a középiskola kötöttségét lerázva szinte 
kéjelegnek a függetlenség, szabadság érzésében, magá-
ban foglalja a nem tanulást is. 

A maga szabadságával élni nem tudó, ill. vele 
visszaélő fiatalember épen mert nincs kötelezve az 
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előadások látogatására, a napi pensum elvégzésére, 
gondtalan seramittevésben tölti az idejét és hogy sza-
badságáról maga előtt is ismételten bizonyságot tegyen 
a nemtanulást, szellemi tétlenséget törvénnyé teszi, 
elmerül a nagy egyetemi város életébe, érzéki örömök, 
mulatozások, sőt kicsapongások lejtőjén halad gyorsan 
tova és nem egy szülőnek, édesapának keserű könnyei 
siratják gyermekének vesztét, ki az egyetemi szabad-
ságnak áldozata lett (V. Ö. Schneller I. 330. ο.). De 
még e szélső, bár gyakori, ha nem is általánosítható 
következménytől eltekintve az érzéki bukás fertőjébe 
el nem merülő fiatal ember is tanácstalanul áll kezé-
ben a korlátlan tanulmányozási szabadsággal. Nem 
tud mihez fogni. Az egyetemi élet lüktető elevensége 
lenyűgözi, ez is az is megragadja a figyelmét. Ezt 
is, azt is szeretné'hallani, tanulmányozni. Nem tud 
választani, kapkod, ennek következtében nyugodt 
tanulmányozás s így eredményes munka lehetetlen 
lesz, kedvét veszti, és az egyetemi szabadság neki 
is csak fanyar gyümölcsöt terem. Megtalálhatjuk 
ama „tudományos vakondokokat" is akik anélkül, 
hogy szakjukba vágó tudományokban alapos orien-
tálódáshoz fognának, mindjárt az egyetemre kerülés 
pillanatában leássák magukat egy ponton , ' se látnak 
se hallanak a maguk szűk érdeklődési körén kívül 
és alkotják azon félszeg, különösen tanári pályán ta-
lálható, bár épen az igazi tanárnak torzképét nyújtó 
féltudósokat, akik az egészből kiszakított, alapjától 
megfosztott s igy természetesen igazi jelleme szerint 
nem értékelhető részismeret alapján képesnek hiszik 
magukat arra, hogy az ifjúságot, a jövendő reményét 
vezessék. 

De a munkát helyes végén megkezdő, kitartással 
tanulmányozó diák is kénytelen érezni, különösen a 
vizsgákra való tekintettel és a rájuk való készülésnél, 
hogy más az egyet, tanulmányozás, és más a vizsgákra 
készülés, és sokan épen az egyetemre való, helyesen 
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tanulmányozó hallgatók a vizsgákon meg nem felelő 
vagy legalább is hiányos jártasságot mutatnak szem-
ben a csak a vizsgákra készülő, egyébként egyetemi 
szempontból éretlen, használhatatlan társaikkal 
szemben, ami természetesen kedvüket szegi, illetőleg 
többjükben a tudományos tanulmányozásnak feles-
legességét, sőt káros jellegének érzetét kelti fel. 
(V. ö. Schneller, III. 47. ο.) Sok félben maradt exis-
tencia, sok letört ifjú, sok elzüllött egyetemi hallgató, 
sok-sok szülő siratja az akadémiai szabadság, a rá-
való éretlenség áldozatait. Nemcsak nálunk, ha tán itt 
nagyobb mértékben, külföldön is. Látják, szomorúan 
konstatálják ezt a világon vezető német egyetemeken 
is, és mégsem engednek egy hajszálnyit sem az alap-
elvből. 

De meg van a tanszabadság korlátlanságának 
káros oldala a tanárra nézve is. A tudomány összes-
ségéből kiragadott, tisztán egy speciális, ha magában 
véve érdekes, mégis az egészet, s lényeget tekintve 
értéktelen előadás szétfolyó tárgyalással, a hallgatókra 
tekintetnélküli azok feje felett elhangzó praele-
gálás, a szabadság nevében azzal való visszaélés és 
ehhez hasonló, mind a tanszabadság bő köpenyébe bur-
kolódzik, és még a tanszabadságot legnagyobb mér-
tékben tiszteletbentartó de e félszeg kinövéseket eltávo-
lítani akaró javítási szándékokban is az egyetem 
fundamentuma, a tanszabadság elleni merényletet lát, 
és azt vonja maga elé pajzsul. (Ziegler i. m. 28. k. o.) 
És ime a német egyetemek szervezetében, amelyet 
lassanként a többi művelt népek főiskolái is magukévá 
tesznek, mégis büszkén mutatnak rá az egyetem alap-
elvére a csorbítatlan tan s élet szabadságra, megadják 
érte a nagy árt, mert becsével nagyon is tisztában 
vannak. 

Kell lenni az emberi életben egy időnek, — mondja 
az egyetemi élet mibenlétének klasszikus ismerője 
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Paulsen (i. m. 372. k. o.), amikor az a fiatal ember a 
korlátlan szabadság levegőjét szívhassa. A középiskola 
fegyelme, a gyakorlati pályán őt váró megkötöttség 
közt egy olyan időszak az akadémiai három vagy 
több esztendő, amikor a fiatal ember megtanulhatja s 
megtanulja a szabadsággal való élést, önmagának való 
parancsolást, idejének nem külső kényszer, hanem 
belső, a dolog természete megkívánta hajtó erő által 
való felhasználását, hogy azután annak idején mások-
nak megfelelő vezetője lehessen. Ez a szabadság, ez 
a korlátlan lehetőség, amely az egyetem polgárait a 
világ legszabadabb embereivé teszi, a legalkalmasabb 
nevelő iskola, amely megedzett, az élet harcaiban meg-
állani tudó férfiakat nevel, akikre nyugodtan lehet 
bizni az ország jövendőjét. 

Ez az igazi akadémiai főiskolai szabadsággal tett 
tapasztalat. A haszna összehasonlíthatatlanul nagyobb 
a káránál. Viszont az egyetemi szabadságot korlátolt 
módon bíró francia sőt angol egyetemek, s egyetemi 
rangban levő de elszigetelt főiskoláknál a külső fegyel-
met és iskolai kényszert ifjú éveinek természeténél 
fogva elviselni nem tudó az ellen erősen reagáló s 
igy idejének jórészét meddő harcokban folytató studens 
a tanulmány eredménye, tudományos képessége, az 
életrevaló érettsége tekintetében hátrább áll a szabad 
egyetem szabad levegőjében tanulmányozó studensnél. 

Mit látunk e tekintetben nálunk? Szomorú jelen-
ségeket, amelyekben mint Schneller mondja (I. 336. o.) 
a 48-al eltemetettnek vélt jezsuita szellem, a Ferenc 
császár korabeli egyetemi eszmény, helyesebben az 
egyetem torzképe kisért immár évtizedek óta. 

Az egyetemi szabadsággal, főként mivel a közép-
iskola 8 osztályú a külföldi 9-el szemben, tett szomorú 
tapasztalatok indították, mint jeleztük, először Trefort 
kultuszminisztert, azután utódait, sőt részben egyetemi 
tanárokat is arra, hogy k imondják: a gyakorlatias, a 
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franciához közelebb álló magyar nép az elvont tudo-
mány iránt nem érdeklődik, a tudománynak önmagáért 
a tudományért volt tanulmányozásához nincs érzéke, 
ezért a korlátlan szabad egyetemi rendszer sem meg-
felelő a számára (Sehn. I. 164. ο.) A gyakorlati élet 
szempontjából kell az egyetemeket is berendezni, és 
távol tartani az előadások köréből mindazt, aminek a 
gyakorlati élethez nincs köze. Mintha bizony nem a 
tudománynak önértékű kutatása eredményezné gya-
korlati szempontból is a legnagyobb eredményeket és 
nem volna nyilt titok, hogy Németországnak a tech-
nikai, természettudományi s gazdasági téren elért 
hatalmas eredményei az egyetemeken folyó önzetlen 
munkának lettek gyakorlati gyümölcsei és mintha nem 
maga Franciaország is, akit pedig mintául szeretnek 
odaállítani a gyakorlati érzékű és „elvont tudományt" 
nem kedvelő magyarság e lé : nem látta volna már 
be eljárásának helytelenségét, tudományos szempontból 
való meddőségét, sőt veszedelmességét s nem tért 
volna az egyébként annyira gyűlölt német minta 
követésére és végül mintha a magyarság egész ezred-
éves története nem bizonyítaná azt, hogy ideálokért, 
a szellem, a vallás igazságaiért harcba szállni, küzdeni, 
sőt életét adni mindig kész volt (Sehn. I. 163. k. o.) 

De úgy látszik a Treforttal megindult áramlat 
nem igen tartóztatható fel. Meglevő bajokat akarnak 
orvosolni, de a jelen torzegyetemből következtetve az 
igazi egyetem hiányaira, nem csoda, ha ilyen körül-
mények közt pejor medicina rnorbo. 

Különböző megszorító intézkedések érik az elő-
adási, hallgatási, tanulmányozási és élési szabadságot 
egyaránt. Schneller meggyőzően mutat rá az egyetemi 
szabadságot megcsonkító e rendeletek helytelenségére 
és az általuk teremtett visszás helyzetre. (III. 1. kk. o.) 

Az egyetemi hallgató szabadságát korlátozzák sőt 
illuzóriussá teszik a meglevő évközi kollokviumok, az 
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egyetemi tanulmányi időre eső ismételt vizsgák, meg 
nem állásuk esetén az év ismétlése, katalógus olvasás, 
hanyag látogatás esetén stipendium megvonással való 
büntetés, félév be nem számítása, a lényegileg kötött 
tanmenet előirt tárgyakkal; újabban internátusokkal 
akarják a hallgatók szabadságát még teljesebben meg-
semmisíteni. A tanár szabadságát korlátozzák, hogy 
az előadások jellegét, mennyiségét közelebbről meg-
állapítják, kötelezik az egyetemi tanárt, hogy az ú. n. 
„főtárgyakat" rövid időközökben ismételten előadja s 
ált. a vizsgái tárgyakra tekintettel legyen. A hosszú 
vakációt, mely az évközi szünetekkel szinte félévre 
terjed, megrövidíteni, a szorgalmi időt megnyújtani 
kell. Kollokviumok, vizsgák tartásával elvonják idejét 
a tulajdonképeni tanulmányozástól, a tudományt 
továbbfejlesztő munkától. A leckepénz megváltásával 
tisztán az államtól függő hivatalnokká lesznek, függet-
lenségük egy erős biztosítéka szűnvén meg. Azáltal, 
hogy épen Trefort kezdeményezésére a doktorátust, 
a gyakorlati életpályák kettőjénél minősítő jellegűvé 
tették, az egyetemnek legegyénibb tevékenységét ron-
tották meg és állították a gyakorlati élet szolgálatába. 
Kimondják az egyetemi tanárra nézve a kényszer-
nyugdíjazást egy bizonyos életkor í 11. szolgálatidő után. 

Nézzük sorban ez intézkedések káros hatását. 
Mit eredményeznek az egyetemi életre a köte-

lezővé tett kollokviumok és vizsgák? Az egyetemi 
évek súlya a tanulmányozáson van. Ezt kell a hall-
gatónak minél intenzivebbül folytatni. Tegyen önálló-
ságra szert tudomány szakjának egy, ha mindjárt kis 
részében is. Lásson saját szemével s tudja megítélni 
az irányadó alapelvek fontosságát. Szeresse meg a 
tudományt, az önzetlen, csak az igazság szavára hall-
gató, más tekintélyt el nem ismerő egyetemi munkál-
kodást. (Sehn. I. 346. k. ο. III. 44. k.· o.) 

Természetes dolog, hogy ez időt, osztatlan figyel-
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met, zavartalan nyugalmat tesz szükségessé, Ámde mi 
történik? Ama szegényebb tanulónak, hogy a tanul-
mányai folytathatása céljából szükséges anyagi eszkö-
zöket előteremtse, hogy stipendiumokra tegyen szert, 
kollokválni kell, idejét nem szentelheti kedvelt stú-
diumára. Az előirt, hamindjárt nem szeretett tárgyból 
az eddig produkált munka összefoglalására kell szo-
rítkoznia, ami bizonyára nem egyetemi munka, s csak 
vágyva néznie azon problémákra, amelyeknek köze-
lebbi megoldásával foglalkozni szeretne, de amelyek-
nek csak cimét jegyezheti fel naplójába sokszor csak-
egy kedves vágyának emlékül, mivel időnek és meg-
felelő eszközöknek hiányában később alig jut olyan 
helyzetbe, hogy velük az egyetemi években megkívánt 
szabadságnak megfelelően foglalkozzék (III. 80. k. o.). 
Még akit a kollokviumok kényszere nem sujt is, ott 
állanak előtte a félelmes vizsgák. Első alapvizsga, 
második alapvizsga, szakvizsga, szigorlat, állam-
vizsga, mind olyan határkövek, amelyek megszakítva 
az egyetemi éveket, fizikailag is lehetetlené teszik, 
hogy valaki, bármilyen előszeretettel tenné is, ala-
posan tanulmányozhasson. Nem teheti, mert a vizsgák 
réme fenyegeti. Tanulnia kell tanulmányozás helyett, 
mivel ha elbukik, évet veszt, s ezzel az oklevél meg-
szerzésének határideje tolódik ki. Alighogy megindult 
a tanulmányozás folyamata, már is megszakad, alig-
hogy újból bele kezd, már is le kell tennie. Nyugodt 
tanulmányozást, eredményes munkát a vizsgákkal 
agyon terhelt egyetemi évek alatt ilyen körülmények 
közt csak nagyon kevés választottól várhatunk, akik-
ben van annyi energia felesleg, hogy még a vizsgák-
nak ezt nagy mértékben emésztő ideje közben, s után 
is szakíthatnak időt egy-egy kedveltebb probléma 
tanulmányozására. (V. ö. Sehn. III. 50. ο.) 

Úgy a franciaországi vizsgák eredménytelensége 
(Paulsen i. m. 377. o.) mint nálunk a vizsgákkal tett 

2 
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szomorú tapasztalatok eszményi magaslatról nézve az 
egyetemi tanulmányozás olyan gátjaiként állítják oda 
az egyet, évekre helyezett vizsgákat, amelyek épen a 
jobbaknak, tehát a tulajdonképen egyetemi tanul-
mányozásra éretteknek munkáját teszik lehetetlenné. 
Ne csodálkozzunk azért, ha olyan ált. elterjedt utili-
tarizmus sivár képét láthatjuk egyetemeinken. (V. ö. 
Sehn. III. 44. k. o. Csengery A.: A magyar közokt. 
és közműv. néhány főbb kérdésérő). Bpest. 1880. 
157. ο.) A diák maga előtt tudván a vizsgákat, melyek 
az egyetemi tanulmányi időbe esnek s amelyek nélkül 
lépést sem tehet előbbre, kénytelen-kelletlen a vizs-
gákra készüléssel tölti idejét. Számító módon a vizsga-
tárgyakat hallgatja, ha szive máshová húzza is s annál 
a tanárnál, akiről gondolja, hogy vizsgázni fog, —-
holott mást szivesebben hallgatna, — esetleg bizony-
talanság esetén kettőnél is, nehogy a másik tanár a 
vizsgán esetleg megbuktassa. (Sehn. III. 9. ο.) Hogy 
mennyi elkedvetlenedésnek, ill. véletlen siker esetén 
helytelen önteltségnek az okozói e vizsgák, azt csak 
a mindennapi tapasztalat mutathatja. 

Tanulmányozás és tanulás egymással ellentétes 
értelmi munka (Sehn. III. 10. k. ο.) A tanulmányozás-
nál a főhangsúly, mint ált. az egyetemi munkánál a 
problémán van, a még bizonytalanon, hypothesisen. 
(u. ο.) A továbbfejlesztés, a tudománynak ha mindjárt 
kis részén való önálló megismerése, a probléma meg-
fejtése és megfejtése közben támadt üjabb problé-
mákra való rámutatás, ez az egyetemi tanulmányozás 
feladata, melyben a gondolkozási képességnek, a pro-
duktiv s nem receptiv munkának döntő szerep jut. 
(III. 142. k. ο.) A tanulás ezzel szemben receptiv munka. 
A tudomány már meglevő kész eredményeinek a külső 
ellenőrzés szempontjából való felvétele a róluk való 
beszámolás céljával. (III. 46. ο.) Ha ehhez hozzátesszük 
még az önálló tanulmányozással járó boldogító érzést, 
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a tanulással — épen mert terminusra dolgozásról van 
szó, — járó kimerültség s idegesség érzetét, úgy meg 
tudjuk érteni, hogy miért ellentétes a kettő, ill. miért 
improduktiv egyetemi életünk. A kettő ellentétes ter-
mészetéből következik, hogy épen a tanulmányozásban 
helytálló, sőt kiváló diák fog a tanulmányozás idejébe 
eső vizsgákon ki nem elégítő eredményt felmutatni, 
ami azután további fejlődése szempontjából katasztro-
fális lehet s viszont az egyetemi tanulmányozásra 
egyáltalán alkalmatlan tanuló fog jelesen vizsgázni s 
farizeusi önteltséggel felette álló társára tekinteni s 
épen mert jelesen vizsgázott, a tudománnyal többé 
nem törődni s ezért egész életében mások szellemi 
munkájából élni, szemben amaz alázatossággal, amely 
társát eltölti, ki a tudománynak önmagáért való kuta-
tása közben látja annak végtelenséget, (u. o.) 

Vizsgákra, mint még rátérünk, azért szükség van. 
Az állam joggal követelheti magának azt, hogy a szol-
gálatába állani akarók tudásáról, képességéről maga 
is meggyőződjék erre kiküldött bizottság előtt tartandó 
vizsga révén. (Paulsen, i. m. 427. k. o.) Ám ezt tegye 
az állam és ne az egyetem. Tegye az állam az egye-
temen kívül. A vizsgák ugyan e szempontból sem 
csalhatatlanok, itt is a „szótöbbséggel végzett" esetleg 
jelesebb munkás lesz a vizsgát jelesen megállónál, de 
jobb eszközt, mértéket nem ismerünk, s éreznünk kell 
itt is az emberi alkotás gyarlóságát. 

Schneller (I. 169) a vizsgáknak külön, az egye-
temtől független jellegének kidomborítása céljából még 
azt is hangsúlyozza, hogy ama bizottság, amelynek 
révén az állam meg akar győződni leendő munkásai-
nak képességéről : ne álljon tisztán egyetemi tanárok-
ból, sőt ezek kisebb számban vegyenek részt benne, 
nemcsak azért, hogy az egyetemi tanár idejét kíméljék, 
nagy egyetemeken heteket esetleg hónapokat foglalnak 
le évenként a vizsgák (Franciaországban évenként 500 
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órát is vizsgáztat a tanár), hanem a vizsga jellegének 
szempontjából is, mely tudást, kész ismeretet kér, s 
nem a tanulmányozási képességet vizsgálja. Gyakor-
lati életben is jártas vizsgáztatók teljesen pótolhatják az 
egyetemi tanárokat, kik bizonyára itt is a tanulmányo-
zás egyetemi szempontját emelnék ki. 

El tehát a tanulmányozást zavaró vizsgákkal az 
egyetemről! Ne szakítsuk meg a tanulmányozás amúgy 
is rövid idejét ismételten. A tanulmányozás mélysége, 
eredménye mértani arány szerint nő annak idejével. 
A vizsgák által megszakított három év nem ér fel egy 
zavartalan nyugodt év munkájával. Schneller ily irányú 
ideális követeléseit tehát csak helyeselhetjük. 

Részben ugyancsak még Trefort idejéből származ-
nak ama rendeletek, melyek az egyetemi előadások 
jobb látogatását célozzák. Már magában véve az a 
tény, hogy pl. a budapesti jogi tantermek felerészben 
sem fogadhatnák magukba a beirt s felvett hallgatókat, 
mutatja az ilyen irányú intézkedések hazug jellegét. 
Lehetetlen és erkölcstelen követelés büntetés terhe 
mellett kívánni azt, hogy pl. ezren legyenek ott, ahol 
csak néhány száznak van hely (III. 92). De. elvi szem-
pontból is. Miben áll az egyetemi előadás lényege? 
Hogy ott a tudománynak önmagáért való szeretete 
által egybegyűlt ifjúság az önmaga által választott, 
hajlamának megfelelő professzortól, aki az egyetemi 
katedrán is csakúgyan professzor, vallást tevő, hallja a 
tudomány lényegére, tudományos eljárás mikéntiségére 
és valamely tudományos probléma tárgyalási mód-
jára vonatkozó egyéni tudományos meggyőződést. 
Tanár és hallgató között a bensőségteljes viszony, 
tanár részéről az erkölcsi kényszer hogy előadásain, 
mert azok kedvéért s nem kényszerből jelentek meg 
rajta, a lehető legjobbat nyújtsa hallgatóinak, hallgató 
részéről a becsületbeli kötelesség, hogy az önként 
választott előadásokon figyelmesen részt vesz, így fog 
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bekövetkezni. Ha itt alkalmazunk külső kényszert, úgy 
megint az egyetem egyik tartó pillérét ütöttük ki, ne 
csodálkozzunk hát azon, ha roskadozni fog annak 
épülete. A kötelezővé tétel által még az egyébként ön-
ként megjelenő hallgatók is a teher érzetét hozzák 
magukkal, amaz ismeretes példabeszéd igazságaként, 
mely a bottal nyúl után kergetett vadászkutyáról szól. 
Ha valahol, úgy a tudomány körén belül nem lehet 
erőszakot alkalmazni, ha valami, úgy a tudomány zár-
kózik el az erőszak elől, ha valaki, úgy a 17—24 éves 
öntudatra, személyiségre ébredt egyetemi diák tilta-
kozik legjobban a kényszer ellen, s talál ezer módot 
arra, hogy azt kijátssza, amint arra az egyetem múlt 
története gazdag példákkal szolgálhat, s energiájának 
lényege vész el eme terméketlen harcban, mely pusz-
tán azért folyik, hogy megmutassa, miszerint neki nem 
lehet parancsolni. Egyik hazai főiskolánkon — jog-
akadémia — láttam, hasonló jelenségekkel az egyete-
meken is találkozhatunk, hogy a „studensek" az ajtón 
faragott lyukon át figyelik, hogy vájjon olvas-e kata-
lógust a tanár, hogy nyugodtan elszéledhessenek, ha 
előadásba fog, de a legkisebb gyanús mozdulatra 
tömegesen tóduljanak be a tanterembe. Mindez pedig 
az egyetemi élet arculcsapása. A katalogusolvasás az 
előadásból rabol sokszor igen tekintélyes időt, ha rend-
szeresen történik, eredménytelen, ha ritkán. (III. 90.) 
A kényszerből megjelent hallgatók serege a tanárt sem 
lelkesíti, s hogy a kedvük ellenére bekényszerített 
hallgatók milyen megdöbbentő viselkedéssel zavarják 
az előadást, s teszik lehetetlenné a komoly elem mun-
káját, arra nézve is szomorú tapasztalataink vannak. 
Ziegler a hallgatási szabadságról Németországra vonat-
kozólag azt mondja, hogy az előadások látogatottságá-
val meg lehetnek elégedve, (i. m. 54.) Aki külföldön 
egyetemen járt, az bizonyságot tehet róla, hogy az 
előadásokon önként, tanulás vágyból megjelent hall-
gatók méltón viselkednek, s magáról megfeledkező 
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társukat ők maguk figyelmeztetik erélyesen eljárásának 
helytelenségére. 

Schneller keserű gúnnyal mondja (III. 92. ο.) ha 
már ez úton vagyunk, úgy térjünk vissza egészen a 
Ferenc császár kora beli állapotokra, amikor számozott 
helyekkel őrizték ellen a jelenlevőket, de időnként 
megcserélték a számokat, hogy az egymás mellett ülők 
ne szokjanak össze s ne konspiráljanak az állam ellen. 
Az egyetemen ki-ki magának áll vagy esik. Eljárásának, 
viselkedésének hasznát vagy kárát ki-ki maga látja. 

A hallgató szempontjából kijelölt tárgyak, a tárgyak 
közt fő és melléktárgyak közt való különbségtevés, a 
heti megállapított kötelező óraszám, amely 25—35 
közt váltakozik, szintén olyan intézkedések, amelyek 
az egyetemi szabadságot teljesen figyelmen kívül 
hagyják (Sehn. III. 9. ο.) Önálló tudományos mun-
káról, valamely problémába való örömteljes elmerü-
lésről nem lehet szó, ha 25—35 sőt még több köte-
lező órák hallgatása után fáradt fővel hagyja el az a 
hallgató a tantermet, különösen, ha őt nem érdeklő 
tárgyak előadása fárasztotta. S ha esetleg a meg-
követelt tárgyakon kívül vonzalmát követve más tár-
gyakat is óhajt hallgatni, úgy 40—50 heti órával meg-
terhelve fizikailag képtelen akár otthon, akár az egye-
temi szemináriumokban önálló munkát végezni. 

Egyes studiumnak gyakoribb előadása a tanárra 
nehezedik nagy súllyal, mert tudományos vizsgálódá-
saiból zavarja ki, amelynek fejlődését, lefolyását pedig 
olyan szívesen mutatná be a hallgatóknak, és az 
egyetemi előadások feladata részben ez is. 

Ott találjuk azután az épen legújabban felka-
rolt internátusokat, (III. 76. k. o.), mint amellyel 
szintén az egyetemi élet jelen bajain akarnak segíteni. 
Amíg a fentebbiek a hallgató tanulmányi szabadságát 
eszik illuzóriussá, ez élet szabadságának korlátozására 

törekszik. Schneller ezért egyetemi fokon feltétlenül 
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elitéli az internátusokat (Felső Okt. Egy. Közi. 1912. 
79. o.) mint amelyek a szabad egyéniség és jellem 
fejlődést gátolják, sőt lehetetlenné teszik, önállótlan 
vagy képmutató egyéneket nevelnek. Még az inter-
nátusoknak azon viszonylag ideális formái is, amelyeket 
az angol és amerikai főiskolákon találunk, nélkü-
lözik azon erkölcsi erőt, mely a minden irányban 
önállóan fejlődő jellem kialakulásához szükséges. Az 
internátus korcs formái egyenesen a jezsuita képmutatás 
nevelő-iskolái lesznek. 

Ott találjuk azután a tudományos szemináriumo-
kat az egyes szakokon folyó intenzivebb tudományos 
munka tulajdonképeni fokmérőit, az egyetemi tanul-
mányozás legideálisabb helyeit, melyeknek fejlesztése 
a helyes egyetemi reformok legszükségesebbike, (III. 
84. ο.) ám ezek is tanügyi politikánk rövidlátása miatt 
mostoha elbánásban részesülnek. Szomorú amaz egybe-
vetésnek eredménye, amelyet Schneller a kolozsvári 
s strassburgi körülbelül egy időben keletkezett egyetem 
szemináriumi helyiségekkel és segédeszközökkel való 
felszereltsége közt tesz. (III. 157. kk. o.) 

Az egyetemi munka lényegének félreértésére 
vezethető vissza az a törekvés is, amely az egyetemi 
szünetek megrövidítése és a „szorgalmi idő" meg-
hosszabbítására törekszik. Az egyetemi szünetek ugyanis 
nem a középiskola értelmében vett pihenés — tétlen-
ségről itt sem lehet szó. Az egyetemi szünetek egy-
felől a tanárra nézve a zavartalan irodalmi munkál-
kodás szinte egyedül alkalmas ideje, másfelől és külö-
nösen a hallgatókra nézve a feldolgozás, áthasonítás, 
csendes de eredményes ideje, amikor a szemeszterben 
hallott, tárgyalt problémák, de szakjának egésze, sőt 
a tudomány egysége felett meditáló lélekkel érleli az 
egyetemi tanulmányozás gyümölcseit (III. 85. k. o.) 
Az öneszmélés ez idejét megrövidíteni tehát helytelen 
volna és épen azok ellen irányulna, akik ez időt is 
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egyetemi tanulmányozással töltik, míg a nem tanuló, 
tétlenkedőket nem érintené, mert ők az előadások 
megkezdése után sem változtatják meg „munkakörüket". 

Mindezen intézkedéseknek a hallgatóságra való 
szomorú hatása mellett a tanárokra is zavaró hatásuk 
van. A tanszabadság fontosságát ők érzik legjobban, 
s ezért ennek megcsonkítása őket érinti legközelebb-
ről. Mint láttuk fizikailag is bénítólag hat rájuk a 
kollokviumok, vizsgák megtartása, hónapokat rabolva 
el az egyetemi előadások idejéből, de még jobban 
köti őket az a körülmény, hogy a vizsgákra való 
tekintettel nagy vonásokban megállapított keretek 
közt kell mozogniok, ami nem teszi számukra lehetővé, 
hogy saját speciális tanulmányaikat is, ahol előbbre 
vitték a tudományt, a hallgatók elé állíthassák. A 
hallgatókra kötelezővé tett előadáslátogatások zavaró 
visszahatásait a tanárokra már fennebb láttuk. Arra is 
utaltunk, hogy a tanári hivatást jórészt hivatallá épen 
a leckepénz rendszer megváltása tette. A leckepénz 
rendszer megalázó hatásáról szó nem lehet. Az a 
hallgatók szeretetét ill. bizalmát fejezi ki tanárjukkal 
szemben, hogy némileg is viszonozzák az ő értük 
való fáradozását. A hallgató tudván azt, hogy az 
előadásokra való beiratkozás a leckepénz megfizetését 
vonja maga után, vigyázni fog, s ha valamely elő-
adásra beiratkozott, ezzel kifejezte, hogy szive oda-
huzta, s az érte járó 16—20 kor-t örömmel fizeti le, 
s szorgalmasan látogatja az előadást. A tanárt viszont 
eredeti hivatásának jellegében erősíti meg független-
ségének egy főbiztosítéka. Az által, hogy a leckepén-
zek az állam pénztárba kerülnek, s megváltás cimén 
óraszám szerint kapnak az egyes tanárok kárpótlást, 
teljesen az állam hatalma alá kerülnek; s mivel nem 
az előadás tartalma, hanem az óraszámtól függ a 
megfelelő „jutalék", ez az előadás színvonalának emel-
kedését is gátlólag folyásolja be. Az az ideális viszony 
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amely a kölcsönös szabadság esetén tanár és hallgató 
közt kifejlődik, amikor ugyanazon cél szolgálatában, 
ha különböző stádiumában is, munkálkodnak, s lesz-
nek commilitones együtt harcolók a tudományért a 
sötétség ellen, meglazul sőt teljesen megszűnik. Nem 
is szólva arról, hogy épen a kiváló, tehát, csakugyan 
egyetemi kathedrára való tanárok jövedelmét csök-
kenti érzékenyen e rendelkezés; a németországi eljárás 
(háromezer koronán felül fele az államé), sokkalta 
helyesebb és alkalmas ama kifogások elhallgattatására 
is, (III. 100) hogy egyes tanárok inkább tárgyuk ál-
talános természete miatt óriási jövödelemre tesznek 
szert a többek rovására. (V. ö. Sehn. III. 93. kk. o.) 

Szintén az uralkodó téves irányzatnak következ-
ménye, hogy a fii. szak. mellett, amely pedig egyedül 
volna hivatva a tanárképzésre is, külön tanárképzőt 
állítanak fel, s mely az egyetem kebelébe tartozik, 
mint állani az államban. Schneller, mint á kolozsvári 
tanárképző igazgatója is nyíltan hangsúlyozza az 
általa elfoglalt ideális magaslaton állva, hogy külön 
elméleti tanárképző nem való az egyetemre, a tanár-
képzés elméleti részét bizza a filozófiai fakultásra, 
(III. 178. ο.) a gyakorlati részét pedig valamely 
minta középiskolával kapcsolatban kell szervezni. 
Az ilyen irányban tett külföldi (Ausztria, Németország) 
tanulmány utja értékes eredményeiről számol be 
Paed, dolgozatainak II. kötete, viszonylag legjobbnak 
a prágai Willmann eljárását tartván. (II. 143. kk. o.) 

5. Lejtőre jutottunk hát egyetemi rendszerünkkel. 
Eltávoztunk az egyetem eredeti eszményétől, még a 
kulturállam követelte módosításokat is beleértve. A 
A létező bajnak igazi forrása, hogy szem elől tévesz-
tettük az egyetem igaz eszményét. A reformokat nem 
az egyetem, hanem a gyakorlati élet, 111. középiskola 
szempontjából követeltük. Az egyetemet a gyengébbek 
egyetemre nem valók érdekében akarják reformálni, 
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és nem az egyetemi tanulmányokra érettek szempont-
jából (Csengeri i. m. 160. k. o.) Összetévesztettük 
az egyetemet a szakiskolával. 

Az egyetem a tudománynak önmagáért való mű-
velésének színhelye. Középiskola is, szakiskola is más, 
az egyetemmel ellentétes jellegű. (I. 332., III. Bev. 9. o.) 

A középiskola szempontjából való reformokat fő-
képen a fii. fak.-ra vonatkozólag tartották szükséges-
nek, azon hitben, hogy mivel a középiskola számára 
nevel tanárokat, a középiskola követelményeit kell szem 
előtt tartania. Ám közép- és főiskola eltér egymástól 
feladat, munkakör, mód és cél tekintetében. Joggal 
hangsúlyozza Schneller, (III. 193. ο.) hogy a közép-
iskola az emberiségnek századokon át megállapított 
kulturkincsét közvetíti a tanulóival. Arra törekszik, hogy 
feltüntesse: miként valósúl meg a humánum a tör-
ténetben. A főhangsúly a tanulás és az ezt ellenőrző 
vizsgákon van. Elméleti tekintetben nem problematikus 
kérdésekkel foglalkozik, -hanem a tudománynak már 
megállapított biztos eredményeivel, (I. 332. k. o.) szem-
ben a főiskola ismert feladatával és módszerével. A kö-
zépiskola szempontjából való reformok az egyetem fel-
adatát tévesztik szem elől. Összetévesztették az egye-
temet a szakiskolával, pedig ennek is más, sőt ellentétes 
a természete. (III. Bev. 9—12. o.) Amennyiben a létező 
tudomány fenntartása s főként gyakorlati célból való 
kihasználása a céljuk, inkább receptív mint produktív 
munkára kötelezik hallgatóikat. A tekintélyszerüséget, 
a Studium kötöttségét, a kollokviumokat és vizsgákat 
elbírják, sőt megkívánják, (u. o.) Szükség van szak-
iskolákra, jogi, tanári, papi szakiskolákra, mert a kö-
zepes tehetségüek száma mindig nagyobb a jeleseknél 
és mert az emberiségnek sokkal több lelkiismeretes, 
az indítást váró és pontosan teljesítő munkásra van 
szüksége, mint geniális alkotóra, (u. o. 10. o.) De a 
tudomány fejlődését hangsúlyozva egyetemre is szúk-
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ségünk van. Szükség van tehát mindakettőre, de külön-
külön. Tartsa meg mindegyik a maga jellemvonásait 
tisztán, és úgy sokat használ mindkettő. De ha össze-
keverjük őket, az mindkettő hátrányára lesz. (u. o . ; 
III. 12. ο.) 

Suum cuique. Nincs más mód egyetemi életünk 
orvoslásánál, mint restitutio in intaegrum. Távolítsunk 
el az egyetemi életből mindent, ami olt idegen test és 
az organikus fejlődést zavarja. Ne külső, chirurgikus, 
hanem belső, organikus reformra törekedjünk. A feljebb 
sorra vett reformtörekvések megítélése után röviden 
összegezzük a kiküszöbölendőket. 

Az egyetem a tanszabadság eszméjével áll vagy 
bukik. Küszöböljünk ki tehát mindent, ami ezzel ellen-
kezik, ill. szabad érvényesülését gátolja. El tehát az 
egyetemről a nyugodt tanulmányozást oly zavaró mó-
don befolyásoló kollokviumok, évvégi vizsgák, kötött 
tan- s órarend, kötelező heti óraszámmal! Félre az 
egyetemi diák függetlensége és szabadságát oly mélyen 
sértő ellenőrző intézkedésekkel, amelyek csak a vissza-
hatást teszik naggyá! Névsorolvasás, szorgalmi jegyek, 
ezek hiánya esetén félév veszítés, gyámkodó internátu-
sok s hasonló korlátozó tevékenységekkel. Ezeknek 
helyesen alkalmazva a szakiskoláknál van helyük. Ad-
juk vissza a tanárnak is a szabadságát. Hadd szóljon 
arról, ami tanulmányozása közben érlelődött meg lelké-
ben és amelynek bemutatása által a hallgatót is leg-
jobban tudja a tudományos probléma természetével és 
vizsgálatával megismertetni, s így felkelteni a tudo-
mány iránt való szeretetet. Adjuk vissza a tanár függet-
lenségét a leckepénz rendszer helyreállításával; ne kell-
jen arra gondolnia, hogy függő hivatalnok, aki előirt 
intézkedések szerint különbeni kedvezmények meg-
vonásával működhet csak. Állítsuk vissza a magán-
tanári intézményt eredeti független jellegében, hogy 
az a tanári succrescentia, de egyúttal az egyetem lük-
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tető életének főbiztosítéka lehessen. Ne tegyük a fii. 
fakultást, mely jelleménél fogva a legáltalánosabb, 
szolgájává a „felső f a k u l t á s o k é n a k : hadd gyűjtse in-
kább szerves egésszé az egyes fakultások kutatásainak 
eredményét. Tegyük az egyetemi működés súlypontját 
a szemináriumi munkára, s gondoskodjunk mindenek 
előtt megfelelő számú és berendezésű szemináriumi 
intézményekről, hogy ott a tanár és hallgató csendes, 
intenzív együtt munkálkodása megteremhesse az egye-
temi tanulmányozás várt gyümölcseit. Ne új egyete-
meket állítsunk fel, hanem injcább szakiskolákat. (Fő-
ként az „Egyet, tanügyi irányzatunkról" c. t.-ban.) Szóval 
adjunk világosságot, levegőt, szabadságot az egyetem-
nek, hogy élhessen. 

Azt Schneller is nyomatékosan hangsúlyozza, 
hogy mostani ifjúságunk nagy egészét tekintve éretlen 
a szabad egyetemi tanulmányozásra, ill. hogy az 
egyetem úgy lefelé a középiskola, mint kifelé az élettel 
nem áll közvetlen kapcsolatban. Mindkét irányban űr 
van, amely sok egyébként megmenthető fiatal ember-
nek romlását idézte elő. (I. 342., III. 188. kk. o.) 

Hogy az egyetem az lehessen, aminek lennie 
kell: a szabad, független tanulmányozás intézménye 
és ifjúságunk is alkalmas legyen e szabad szellemi 
élet folytatására: kell nem az eszményi egyetem, mint 
inkább a hozzá vezető útnak reformálására gondolnunk. 
Ezt óhajtja Schneller megtenni a középiskola és 
egyetem közti űr áthidalásával, általában középiskolánk 
sőt egész tanulmányi rendszerünk egyöntetűbb, egy-
ségesebb szellemben való átszervezésével. 

Hogy különösen nálunk nagy a szükség a közép-
iskola kötöttségéről az egyetem szabad életébe való 
átmenetről gondoskodni, az abból is kitűnik, hogy 
még külföldön is 9 évi középiskolai tanulás után, s a 
prímában meglevő korlátolt szabadság ellenére is sokat 
beszélnek e kérdésről s a szükséges reformokról. 
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Az átmenet könnyítését Schneller a lyceum fel-
állításával véli elérni. (III. 215. k. ο.) A lyceum alatt 
azonban a régi ev. főiskolák javított formáját érti. Az 
eszményi lyceum felállítását tartja szükségesnek; két 
évfolyammal, amelyben a szabadságra való fokozatos 
átmenetet zökkenés nélkül lehet létrehozni, s a 2. évfo-
lyamban a már választott jövendő szakpályára való tekin-
tettel az ill. tudománykör természetével, munkakörével 
encyclopaediájával megismerkedhetnek, miután előző-
leg már a tudományok összességének rövid egybe-
foglalását hallgatták, s így a jövendő egyetemi élet és 
tanulmányozásra kellőképen előkészülnek. A hangsúly 
nem annyira az előadásokra, mint inkább önálló, de 
utasításra végzett Írásbeli, szemináriumi munkálkodásra 
esik. Ez írásbeli munkák elbírálása alapján döntenek 
a felett, hogy megérett-e az illető az egyetemi szabad-
ságra, vagy pedig szakiskolába menjen. (III. 222. ο.) 
A két évi lyceumi időt megelőzi a 6 évre terjedő 
gymnasiumi oktatás, két részben 3 évi progymnasium 
és 3 évi gymnasiumi idő, ezt megelőző két évi elő-
készítő s 3 évi elemi iskolázás. (III. 211. k. ο.) A gym-
nasiumi oktatás célja az ált. műveltség nyújtása, nem 
feledkezvén meg arról, hogy a műveltség nemcsak 
tudás, hanem erkölcsi habitus is (III. 193. ο.) a fő és 
sziv harmonikus képzése. Ezt szerző felfogása szerint 
a történeti disciplina központba állításával lehet leg-
inkább elérni. 

A tanuló az emberiség életében vezérszerepet 
vivő népek és ezek szellemi vezetőinek életét kisérje 
nyomon, sőt lehetőleg élje át, hogy kiben-kiben a hivatás-
tudat, mint isteni célgondolat kifejlődhessék. A többi 
tárgynak is harmóniába kell helyezkedni a központi 
jellegű történettel, sőt szinte a történet különböző 
oldalról való illusztrálásaként tekintendők. (III. 197. ο.) 
A gymnasium záró bizonyítványa önkéntességi jogra 
biztosítana, s nyitaná meg a felsőbb előkészületet nem 
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igénylő pályákat. A főiskolai tanulmányozásra törek-
vők a lyceumba kerülnek, melynek végeztével ismét 
megoszlanak az egyetem és szakiskolák közt. Mind-
ezzel az előkészület ideje csak egy évvel hosszabbodnék 
meg, s egyenlő lenne a külföldi tanulmányi idővel, és 
mivel egyöntetűen felépített szerves egész volna, sokkal 
többet eredményezne a mai rendszernél, mely már a 
középiskolát is szakok szerint különíti el. Ilyen elő-
tanulmánnyal az egyetemre kerülő ifjúság — ez érde-
kel bennünk elsősorban — érett lenne az egyetemi 
tanulmányozásra, s nem volna arra szükség, hogy kétes 
értékű eredmények elérése céljából az egyetem szín-
vonalát szállítsuk lejebb a tulajdonképen nem egyetemi 
tanulmányozásra való ifjak kedvéért. így lenne egye-
temünk a szellemi arisztokrácia igazi nevelő helye, 
ahol tanár és hallgató csendes együtt munkálkodása 
a tudomány életteljes tovább fejlesztését eredményezné, 
jobban, mint a tudományos akadémiák neve alatt 
működő intézmények, ahol épen az ifjúságtól való 
elszigeteltség miatt kellő elevenséget nem találunk. 
(Paulsen i. m. 209. o.) így lenne egyetemünk nemze-
tünknek nemcsak szellemi, hanem anyagi gyarapodásá-
nak igazi központja. 

Schneller eszményi magaslatról vizsgálja az egye-
tem feladatát, szemléli jelen egyetemi életünk hiányos-
ságait, de az eszmény szem előtt tartása nélkül mara-
dandót sohasem alkothatunk. Nem toldás-foldás, hanem 
Schneller gyökeres organikus reformjaira van szük-
ségünk ha tanulmányi életünk meddőségén, egyetemi 
életünk száz baján segíteni akarunk. 

Az egyetemi tanulmányozás s az ezt lehetővé 
tevő reformok, valamint Schneller reformjavaslatainak 
az egyetem eszményéhez viszonyított fennebbi meg-
állapítások után, néhány szóval még szeretnék oly 
körülményekre rámutatni, melyek Schneller ref. javas-
lataiban kissé háttérbe szorulnak ill. túlzott mértékben 
kiemelkednek. 
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Hogy mindjárt a tervezett líceum és átszervezett 
középiskolán kezdjük: a kísérleti jellegét jobban ki 
kellene emelni. Először próbaképen egy helyen, mond-
juk Kolozsváron, hol Schneller jobban ellenőriz' etné 
ill. tanulmányozhatná az eredményt, lehetne egy ily 
módon átszervezett középiskolát felállítani. Amíg 
ugyanis gyakorlati úton meg nem győződünk haszna 
s esetleges káráról, addig ált. reform elkorázott volna. 
Kialakult középiskolai rendszerünket, amely hosszú 
fejlődés és tapasztalatok leszűrődése, csak a biztosan 
jobbért áldozhatnók fel. Elvi szempontból tartanám 
azután megfontolandónak, hogy vájjon a történeti 
studiumnak központivá tétele, sőt egyetlen főtárgyként 
való kezelése helyes volna-e s eredményezné-e az 
ált. műveltség biztosítását. Gimnáziumaink tán egy-
két tekintetben szükséges javítással a humanisztikus 
műveltségnek, melyre különösen theol. szempontból 
van szükség, kipróbált közvetítői. Viszont a reáliák 
iránt érdeklődőket a term. tudományok, chemia, 
mechanika óriási fejlődésére a reáliskolák taníthatják 
meg legjobban. Ε két typust teljesen feladnunk a 
Schneller-féle reformok tekintetbe vétele mellett sem 
volna szabad (Prőhle Κ. : Ev. Tanáregy. évk. 1910—11. 
78. o.) 

A történetet Schneller is a jelen minél^ tökéle-
tesebb megértése céljából hangsúlyozza, hogy az 
erkölcsi éniség fokára felemelkedhessünk. Ám túlságos 
kiemelése inkább az alsóbb történeti éniség álláspontján 
volna érthető (Pröhle u. o. 75. ο.) A történeti fejlődés 
produkálta kultur kincset rendszeres elvi szempontból 
is ismerünk kell (u. ο.) A kultur kincs mint érték 
fogalom átvezet a személyi meggyőződés s rendszeres 
elvi felfogás világkörébe (u. o.) Nehéz azután a történeti 
obiectivitásra is eljutni, s ha netán helytelenül értékeljük 
a történetet, ami végre is lehetséges : úgy az eredmény 
épen ellenkező lesz, mint amit tőle várunk. A történet 
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értékelésénél épen mert subiectiv értékfogalmak is közbe 
játszanak, különböző eredményekhez juthatunk az el-
térő világnézeti meggyőződés mellett. Más a prot., 
más a katli., más az evol., más a mat. , történeti 
megítélés. 

Az egyetemi átmenet kérdésénél esetleg más meg-
oldás is lehetséges. Nem szólva az egyetem első sze-
mesztereiben esetleges megszorításokról, mint ami a 
tanszabadság elvével ellenkezik, ott volnának a külön-
böző proszemináriumok különösen filológiai, nyelvi 
téren, a nem kötelező jellegű, inkább ajánlással biró 
tanulmányi tervezetek, melyeket a beiratkozás alkal-
mával kézbesíthetnének, mint Németországban több 
helyen, a szaktanárral folytatott megbeszélések, s az 
ezek alapján nyert tanácsok követése, idősebb, tapasz-
taltabb jóbarát figyelmeztetései, komoly irányú diák-
egyesületek, azután másfelől a gimnázium utolsó 
évében engedélyezett nagyobb szabadság s az óra-
rendbe könnyen beilleszthető tudomány-encyclopaedia 
tárgyalása, egyes az egyetemen már bizonyos mérték-
ben ismertnek feltételezett nyelvek nem kötelező tárgy-
ként való behatóbb tanítása, német, héber, újsz. görög, 
stb. — mind közelebb hoznák egymáshoz a közép-
és főiskolát. 

Az egyetem ideális feladatának megrajzolásánál, 
úgy érzem legalább, a kulturállam követelésére s az 
így létrejött antinómiára nem fordít szerző elég gondot. 
Ha az egyetem a tudománynak önmagáért való mű-
velése mellett (ill. által) az élet számára is jó hivatal-
nokokat akar nevelni, úgy a vizsgákra való tekintet 
nélküliség módosítandó. Ha a vizsgákat ki is kell 
helyeznünk az egyetem falai közül és tanulmányi 
idejéből, az egyetemi hallgató teljesen ne vegye le 
róluk figyelmét, nehogy évek múlva szembekerülve 
velük, teljesen tanácstalan legyen. Ha más, sőt ellen-
tétes szellemi tevékenység is a tanulás és tanulmá-
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nyozás : sikerrel ez utóbbit is csak úgy folytathatjuk, 
ha előbb tanulás révén az illető szak, az ott mérvadó 
kérdésekről, biztos áttekintést szereztünk magunknak. 
Először tanulni, azután tanulmányozni. Áll ez különösen 
az egyetem első szemesztereire. Csak ezután foghat 
a siker reményében egy helyen való mélyre ásáshoz, 
tudományos tanulmányozáshoz, önálló Ítélet szerzéshez. 

Sőt kell, hogy a tanulmányozást a gondolkozva 
történő tanulás mindig kisérje, mivel mindent saját 
tanulmányozásunkkal nem dolgozhatunk fel, kényte-
lenek vagyunk mások tanulmányozásának eredményeit 
átvenni, elsajátítani, ha fizikailag időt akarunk bizto-
sítani egy irányban való önálló munkára. Az is csak 
méltányos kívánság, hogy az az egyetemi hallgató, 
akinél feltételezhetjük, hogy szakjának irányadó dis-
ciplinái s az itt adott problémák iránt érdeklődik, 
egy-egy ilyen a központban álló és nem a peripherián 
megfogott problémába való elmerüléssel szolgálja a 
tudománynak önálló tanulmányozása révén egyúttal 
jövőjét is. A vizsgákra való tekintet nélküliség csak 
keveseknél, a legjelesebbeknél volna hátrányos követ-
kezmények nélküli, de nagy általánosságban azt ered-
ményezné, hogy a vizsgák letevésének határideje ki-
tolódnék esetleg évekkel az egyetemi tanulmányozás 
3 vagy 4 éve után. Az önkéntesí év, valamint az immár 
összes szakokon megkövetelt gyakorlati év, a diploma 
megszerzés, ill. önálló kenyérkereset lehetőségét ké-
sőbbre teszi, ami anyagi-erkölcsi szempontból egyaránt 
megfontolandó. Paulsen tanácsa (i. in. 450. o.) kövesd 
az egyiket, ne hagyd a másikat, tanulmányozz 
tudomány iránti szeretetből, tekints a vizsgákra már 
célszerűségi szempontból is : bizonyára nem a szeré-
nyebb tehetségűek számára készült aurea mediocritas, 
hanem a mindenki által megszívlelendő figyelmeztetés. 

Nagyon kiemelkedik azután Schnellernél az egye-
temi előadások egyik, szűkebb formája, amelyben a 
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tanár önálló részletkutatásán, valamely probléma meg-
fejtésén, genetikus feltüntetésén van a hangsúly s ame-
lyek által a tudományos munka megragadó szépségére, 
a hasonló irányban való búvárkodásra, de egyúttal a 
végtelen igazság iránt való szerénységre is nevel. És 
háttérbe szorul az előadásnak az a formája, mely 
tágabb körű, egy-egy tudomány egészére vonatkozik 
s amelynek tanító, oktató, ismeret gyarapító jellege is 
van s amelyben az egyéniség s egyéni tudományos 
felfogás szintén elég kifejezést talál, s amely a hall-
gatókkal nemcsak encyclopaedikus, hanem rendszeres 
szempontból is megismerteti a tárgyat. Bármely szakon 
kezdetben a tudomány áttekinthetetlen ; még az egyes 
disciplinák is. Irányító, orientáló s rendszeres elő-
adásokra van szükség, hogy a hallgató különbséget 
tudjon tenni lényeges és lényegtelen alkotórészek közt 
s így önálló ítélethez jusson. Az ilyen előadások ki-
küszöbölése s még az előadásnál is a szemináriumi 
jellegű munka folytatása szintén eltávolodás volna az 
egyetem ideális feladatától s közeledés a tudományos 
akadémiák felé. A jó szisztematikus előádás — mely 
nem nyomtatásba adható szakkönyv jellegű — ez eset-
ben a jó szakkönyvvel soha sem versenyezhet — 
továbbra is nélkülözhetetlen, sőt központi fontosságú 
lesz az egyetem munkájánál. (Paulsen i. m. 250. o.). 
Paulsen foglalja össze jól az egyetemi szisztematikus 
előadás előnyeit a szakkönyvvel szemben. (242—9. o.) 
Felkelti az érdeklődést; fontosabb tényekre jobban 
ráutalhat mint a tankönyv, amely az egyöntetűség 
kedvéért arányosabb beosztást alkalmaz. Az előadás a 
tudományt személyi alakban állítja a hallgató e lé ; 
egy élő, általa becsült tanárnak vallomásaként, ami a 
hit felkeltése szempontjából megbecsülhetetlen. A kézi-
könyv holt dolog. Az előadás óráról-órára halad tovább, 
időt ád az ismételt megemésztésre; fejlődő, szemben 
a kész tankönnyvvel; pedig a levést sokkal inkább 



35 

kisérjük figyelemmel, mint a kész dolgot. Hang, ki-
fejezés, arc-kézmozdulat és több más eszköz mind 
csak az előadás élénkítésére szolgálnak. Szabadabb a 
módszere is s az anyag kiválasztása. Nélkülözhetetlen, 
ahol valamely kérdés feletti különböző nézetekről van 
szó ; az alapfogalmak nyomatékos kifejezésével megóv 
a speciálizálódástól. Az ilyen jellegű előadásoknál van 
egyedül alkalma a tanárnak a hallgatók egy nagyobb 
részével személyes érintkezésbe kerülni, aminek mind-
két irányban való jótékony hatása ismeretes. 

Nem feledkezhetünk meg azután arról sem, hogy 
minden reform ellenére is jó egyetem ott lesz, ahol 
jeles tanárok vannak, kik maguk köré gyűjtik s tevé-
keny munkára képesítik a hallgatók seregét. A refor-
moknak tehát csak relativ ér tékük'van, s közelebbről 
az akadémiai szabadságra való érettséget ez elvek is 
csak viszonylagos mértékben biztosítják. 

Ha a tanszabadság feltétlen szükségességét han-
goztató német tudósok nyiltan számolnak is azzal, 
hogy a hallgatók egy bizonyos hányada, mondjuk 20°/o 
az egyetemi szabadsággal élni nem tudás miatt elvész 
— ez az a drága ár, amelyet a tanszabadságért fizetni 
kell, — s tekintetüket a többi 80 százalékra fordítják, 
mint amely csak igy tud igazán dolgozni, — keresz-
tyén szempontból nem térhetünk ily ridegen napirendre 
a nyereség-veszteség egybevetése s a plusz konstatálá-
sával amaz elveszett 20 százalék felett. S igyekszünk 
keresni valamely módot amely ennek megmentését 
is lehetővé teszi. És e tekintetben az akarat meg-
acélozódása, s a jellem kifejlődése szempontjából 
nálunk is előnyösen ismert ev. ker. Diákszövetségre 
szeretnék utalni, amely a diákegyesületekben amúgy 
is szegény magyar ifjúságunknak lehetővé teszi azt, 
hogy a szorosabb értelemben vett egyetemi körön 
kivül az evangélium fegyvereivel vértezze fel magát, 
s akaratának kifejlesztésével lehetővé teszi, hogy az 
egyetemi szabadsággal méltóan éljen. 
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6. Az egyetem általános követelményeinek tár-
gyalása után az alábbiakban az egyes szakok közül a 
theológiával, közelebbről, hazai ev. theol. oktatás 
ügyünkkel kell foglalkoznunk. 

A jelen helyzet és jövendő fejlődés megitélhetése 
szempontjából itt is rövid történeti visszapillantást 
kell vetnünk. 

A reformációnak hazánkban való gyors és nagy-
mérvű elterjedése tette szükségessé, hogy az egyes 
gyülekezetek számára pásztorokról, igehirdetőkről gon-
doskodjanak. Ezt azonban hosszú ideig, századosin; 
úgy oldották meg, hogy a latin iskolákban adott elő-
képzés után külföldre, Németországba küldték a lel-
készi pályára lépeti ifjakat, hogy ott a prot. theol. 
fakultásokon folytassák és fejezzék be tanulmányaikat. 
A két sőt három évi külföldi tartózkodás a rendes 
volt. Tulajdonképeni lelkész neveléssel csak a 18. sz. 
utolsó évtizedeivel beszélhetünk (Schneller i. m. I. 
95—123. Hornyánszky A. : Magyar ev. lelkésznevelés. 
XIX. sz.-ban. Prot. Szemle 1906. 213. k. k. o. 313. 
k. k. o. Szelényi Ö. : Magy. ev. nevelés tört. Pozsony 
1917. 1 5 2 - 6 3 . o.). Bár az 1785—1840. kort a 
rendszertelenség és szervezetlenség jellemzi. (U. o. 
225. o.) Amikor a külföldre járást a centralisz-
tikus osztrák kormány rendszer megnehezíteite ill. 
megtiltotta a reform eszmék ily módon való be-
hozatalától tartva (Mária Terézia, II. József) ez intézke-
dés theol. oktatás ügyünket is erősen sújtotta, s isko-
láinknak, különösen theol. képzésünk tekintetében 
való átalakítását vonta maga után. A prímából theol. 
tanfolyam lesz, amelyben az eddig előadott theol. 
tárgyakat a szükséghez képest újakkal bővítik 
ki. (Schn. i. m. 103 ο.) A világi pályákra lépők a jogi 
és filozófiai előtanulmányokat szintén itt végezik, több 
éven át. 

Az egyes lyceális iskolák egymástól eltérően 
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végzik feladatukat. Az egységesítésre Lovich és Sche-
dius törekszik az 1805-ben az egyetemes gyűlés elé 
terjesztett tantervével, (u. o. 104. o.) a felsőbb jellegű 
jogi, bölcsészeti és theologiai tanulmányoknak a 
gimnáziumtól való elkülönítése által. Mindegyik két-két 
évre terjed. (Hor. i. m. 222.) 

A világi pályára lépők még egyetemen foly-
tatják tanulmányaikat. A theol. pályára lépők pedig 
két évi filozófiai kurzus után két évi theol. tanfolya-
mot látogatnak, s ezután a gyakorlati pályára lép-
hetnek, feltéve, hogy a vizsgát megállották. 

Az egyes iskolák azonban vonakodnak e tanter-
vet elfogadni, még az 1836-i javított formában is. (Hor. 
i. k. 223.) Zay felügyelő kezdeményezésére 1841-ben 
Zay-Ugróczon összeülő-bizottság theol. nevelésügyün-
ket is komoly megbeszélésben részesítette s a javított 
Schedius tantervet, a magyar nyelv erős hangsúlyozá-
sával, az egyetemes gyűlésnek elfogadásra ajánlotta, 
mely azt magáévá is tette, s kötelezte az egyes lyceu-
mokat ez alapon való szervezkedésre. (Szel. i. m. 158. o.) 
1848. eszményi követelései helyébe a szabadságharc 
leverése után a Thun-féle Organisations Entwurf lép, 
amely az összmonarchia iskola ügyét egységesen akarja 
rendezni; s a nyilvánossági jog esetleges megvonásá-
val kényszeríti ev. középiskoláinkat, hogy aszerint 
szervezkedjenek. Bár ez Org. Entw. főképen a közép-
iskolai reformot tartja szem előtt, közvetve mélyreható 
változást hoz létre felsőbb oktatás ügyünkben is, mivel 
a középiskolai tanulmányi időt 6 helyett 8 évben álla-
pítja meg. Ennek következménye lesz, hogy több isko-
lánk lyceális jellegét elveszti, így Késmárk, Lőcse, 
Rozsnyó, (Hor. 317. o.) csak Pozsony, Sopron, Eperjes 
tartják fenn magukat, s őrzik meg lyceális jellegüket 
oly formán, hogy a filozófiai tanfolyam beleolvad a 
középiskolába s a jogi oktatás háttérbe szorul a theol. 
mögött, (u. o.) Egyházunk tehát e súlyos helyzetben 
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is helyt állott; sőt azáltal, hogy az eddigi 3 szak helyett 
immár csak egyről kellett gondoskodnia, még alapo-
sabb theol. képzést nyújthatott. Az alkotmányos idő 
visszatérése után Prónay Gábor felügyelő által 1869-
ben Ácsára hívott tanügyi értekezlet a lelkészképzés-
nek helyes megoldásaként (Sch. i. m. 111—2 o.) theol. 
akadémia felállítását tartja szükségesnek, addig is a 
három theol. intézetet a tudományos követeléseknek 
megfelően szervezik: három évi theol. tanfolyam után 
egy évi külföldi tanulmányozás. Az eperjesit 1873-ban 
a csekély létszám miatt a megszűnés veszedelme fenye-
geti, a ker. gyűlés azonban további fenntartása mellett 
foglal állást. (Hor. 322.) 1882-ben hosszú tárgyalás 
után a pozsonyi theol. intézet egyetemes jellegű aka-
démiává lesz, fejlesztése körül épen Schnellemek van-
nak elévülhetetlen érdemei, amit idővel a másik két 
intézet is elnyer. A jelenben is érvényes szervezet 
1904-ből közelebbről megállapítja a 4 évre terjedő 
tanulmányi idő felhasználását, a külföldre menés fenn-
tartását óhajtván (theol. tanárra nézve kötelezően ki-
mondja.) 

A theol. fakultásért való küzdelem régi keletű. 
Már Mária Therézia akar a protestánsoknak theol. 
fakultást adni, 1761-ben Erdélyben, főként azért, hogy 
a külföldtől elzárja hazai prot. ifjúságunkat. (Schn. 
112—3 o.) Pénzügyi nehézségek miatt hiúsult meg a 
terv. A 19. század elején szintén felmerül a kérdés, az 
1808. egyet, gyűlésen, de királyi tilalom útját vágja a 
megvalósúlásnak. (Hor. i. m. 323. o.) 

Közben Bécsben az egész monarchia számára 
1821-ben alapított prot. theol. fakultásra utalják a ma-
gyar protestánsokat is, melynek hallgatói, sőt tanárai 
is jórészt hosszú ideig hazánkból kerülnek ki. (Szelényi 
Ev. Tanár Egy. Évkönyve. 117—120. ο.) A berlini 
egyetem alapításakor megnyilatkozó szabadelvű esz-
mék nálunk 1848-ban találnak visszhangra, s ekkor a 
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törvényben kimondott egyenlőség és viszonosság elvé-
nél fogva a prot. theol. fakultásra való remény is meg-
erősödött. Az abszolutizmus egy időre elnyomta az ez 
irányú törekvéseket. Közben a protestánsok maguk 
fognak össze és Pesten 1857-ben közös akadémiát 
állítanak fel, mely azonban csak rövid életű volt. Az 
alkotmányos kor visszatértével maga Eötvös a kultusz-
miniszter óhajt az állami egyetemen a protestánsok 
számára fakultást nyittatni, ami azonban felekezeti fél-
tékenység és a theológia, mint tudomány ellen támasz-
tott kifogások miatt nem valósulhatott meg. (Sehn. 
113. ο.) Ettől fogva egyetemes gyűléseink is állandóan 
foglalkoznak e kérdéssel. Berzeviczy és nyomában 
Wlasics kultuszminiszterek, főként azon alapon, hogy 
az állam érdeke a papságnak tudományos kiképzését 
saját egyetemén lehetővé tenni, készek a fak. meg-
adására, (Szöts F., Pr. Szemle 1900. 315. o.) mégis 
az utolsó két egyetem alapításakor csak a ref. test-
véreinknek sikerült fakultáshoz jutni óriási anyagi ál-
dozatok révén és egyházunknak minden fáradozása, 
hogy a pozsonyi egyetemen fakultást kapjon, hajótörést 
szenvedett a másirányú törekvések szirtjén. A felső 
oktatásügyi egyesületnek a debreceni és pozsonyi egye-
temek berendezésére, tagoltságára vonatkozó megbe-
széléseiben (1. az egyesület 1911. és 1912-i évkönyvét) 
alig egy-két szó hangzik el azon irányban, hogy tán 
megilletné az evangélikusokat is az egyetemi fakultás 
Pozsonyban, s hogy e tekintetben az ottani theol. 
akadémiát könnyen ki lehetne bővíteni. (Kmetty) 
Jelenleg azon szomorú helyzetben vagyunk, hogy 
amíg néhány évvel ezelőtt a kormány csak pénz-
ügyi nehézségek miatt intett türelemre, újabban már 
erre való tekintet nélkül, úgy látszik elvi állásfoglalás-
ból tagadta meg kérésünket. 

Schneller ez irányú felfogását ismételten kifeje-
zésre juttatja. (III. k. Bev. 7. o . ; Felsőokt. Egy. Közi. 
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1912. 76. ο. stb.) Meggyőződése szerint felekezeti 
theol. fakultásnak egyetemen nincs helye. Ε kérdésben 
felfogását nem tudom osztani. Mert mégha elfogadjuk 
is a szerzőnek azon kijelentését, hogy egyetem fel-
állítására csak a kulturállam van hivatva — eredeti-
leg az államtól is független intézmény volt, — indo-
kolatlannak tartom negativ eredményre jutott meg-
győződését, nemcsak a német egyetemek példájára 
való hivatkozással, ahol a szervesen beillesztett theol. 
fakultást az egyetemeken majdnem mindenhol meg-
találjuk, nemcsak az állam jól felfogott érdeke miatt, 
amelynek csak javára szolgálhat, ha a felekezeti, több 
esetben nemzetiségi papjelöltek a magyar államesz-
méhez való hűséget s szeretetet az állam főiskoláján 
szerzik meg, a szerző által alkalmazott szép hasonlat: 
Magyarország különböző népeinek testvéries együtt-
élése leginkább szemléltethetné istenországa egyete-
mességét — ekkor lenne találó —- hanem elméleti, 
elvi szempontból is. A prot. theológia ugyan nem 
olyan előfeltétel nélküli tudomány mint a filozófia, 
vagy mathematika, mivel az akarattal, meggyőződéssel 
áll összeköttetésben, (Paulsen i. m. 299. o.) de a többi 
ilyen jellegű studiummal (ethika, jog, történet) teljesen 
azonos elbírálás alá esik. Hozzájuk hasonlóan tételez 
fel olyan értékítéleteket, amelyeket nem lehet értelmi 
úton megmagyaráznunk, amelyek a kutató történeti és 
személyes állásfoglalása folytán meghatározottak; egy 
más, planéta lakója földünk vallásait époly objektivitás-
sal tanulmányozhatná, mint a mathemath'ikus a maga 
vonalait, de föld lakója erre soha sem lesz képes (u. 
o. 300. ο.) A „felsőbb fakultások" általában, épen mert 
a létező történeti hatalommal állanak szorosabb össze-
köttetésben, erre való tekintet nélkül vizsgálódásaikat 
nem folytathatják. Itt a dolog természete szabta kor-
látok előtt állunk. Egy önmagába elvonult, tisztára 
magára utalt tudóstól senki sem kívánja, hogy a létező 



41 

egyházi felfogással, a meglevő jogi- vagy orvostudo-
mánnyal harmonikusan, vele szerves összefüggésben 
fejtse ki álláspontját. Vallhat ezzel megegyezőt, de 
tőle eltérőt, sőt ellenkezőt is. De az egyház épúgy 
mint az állam megkövetelheti azt, hogy ama tanárok, 
akik a leendő lelkészek, jogászok nevelésével i s fog-
lalkoznak, az egyház ill. állam felfogásával lényegileg 
megegyező elméletet hirdessenek, ami a fejlődés útját 
legkevésbbé sem zárja el. A ker. vallás és ennek körén 
belül a protestantizmus képvisel oly nemcsak történeti, 
hanem maradandó értéket, hogy lényegének minél 
tökéletesebb tudományos feltárása — amely az egyház 
gyakorlati munkája tekintetében is nagyfontosságú: 
minél inkább győződünk meg az önérdek nélkül való 
tudományos munka révén értékéről, annál sikeresebben 
szállhatunk sikra érdekében gyakorlati téren is — az 
egyetemen, tehát az igazság kutatásának legfőbb fóru-
mán történjék. Mennyire nem megokolt tehát a 
budapesti egyetem tanárainak Eötvös javaslatára adott 
véleményes javaslata, mely atheol. fakultást az egyetem-
hez méltatlannak itéli, a kath. theol. fakultás kikap-
csolását azonban az anyagi nehézségek nagysága miatt 
nem szorgalmazza, s így már a viszonosság elvét is 
figyelmen kivűl hagyja. (Ha theol. fakultásnak az egye-
temről való kizárásáról szó lehet a szabad tudományos-
ság nevében, úgy ez csak a katholikus lehet, amely 
tanáraitól az antimodernista eskü letételét követeli. 
Ziegler, Über Univ. 31. k. o.) De eredetéről feledke-
zik meg az egyetem, ha a ker. vallás mibenlétének 
szabad vizsgálódására rendelt külön theol. fakultás 
jogosultságát nem ismeri el, s méltán éri a hálátlan-
ság vádja, tudván, hogy az egyetemi független tanul-
mányozást a ker. vallás tette először lehetővé. Egye-
tem theol. fakultás nélkül csonka. Azt az egyházat, 
amely Krisztus szavára támaszkodik: Keressétek az 
igazságot és az igazság szabadokká fog tenni benne-
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tek, — nem lehet az igazság keresésére hivatott egyetem 
köréből kizárni. 

Schneller a felekezeti theol. fakultások helyett 
ált. vallástudományi fakultást óhajt. (i. h.) Szerényen 
véleményem szerint itt a ker. vallás ill. az egyes ker. 
felekezetek tudományos meggyőződésének kellő vizs-
gálatára nem volna hely, ha pedig teljesen kiépítenék, 
kathedráinak számával elnyomná a fii. fakultást, 
amellyel szerves kapcsolatban állana. A különböző 
felekezetek theol. hallgatóinak közös theológiai elő-
adásokra való összegyűjtése nem a kölcsönös szere-
tetnek, megértésnek, hanem a meddő vitatkozásoknak, 
folytonos határvillongásoknak és súrlódásoknak áldot-
lan következményeivel járna. 

Elvi szempontból tehát egyházunknak joga van 
egyet, theol. fakultásra. Más kérdés, hogy a hazai 
viszonyokra való tekintettel milyen formában köve-
telje, s a maga által fenntartott theol. akadémiáihoz 
milyen viszonyba hozza. Erről lejebb. 

Immár csak történeti értéke van azon törek-
véseknek, melyek lelkész képzésünket a tanitó kép-
zéssel akarták szoros kapcsolatba hozni, illetve össze-
vonni. Ε tekintetben joggal hangsúlyozza Schneller 
(Beszédek s a theol. ak. fejlesztésére vonatk. dolg. 
154. k. k. o.) hogy nemcsak a tanulók, hallgatók 
eltérő műveltségi foka, tanárok eltérő előképzettsége, 
hanem a két pályának elvi önállósága teszi lehetet-
lenné azt, hogy a kettőt összevessük. Mindkét pálya 
egész embert kiván, egyesíteni a kettőt nem csak az 
állam erre vonatkozó törvényei, hanem elvi nehéz-
ségek miatt sem lehet, bár azt az egyház és iskola 
jövendő vezetőinek közelebbi .hozása céljából meg-
engedhetőnek tartaná, hogy ált. paedagogiai kérdé-
sekről a tanítóképző intézeti tanárok, viszont a vallás-
oktatás elméletére vonatkozó és egyéb a leendő tanítót 
közelről érintő vallási kérdések tárgyalása céljából 
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theol. tanárok tartsanak a másik intézet hallgatói 
számára előadásokat. Ez természetesen feltételezné, 
hogy a theol. akadémia és tanitóképzőintézet egy 
városban van. 

Némileg már szintén történeti jelentőségű, bár 
egyre kisért még a vulg. rationalismus ama törekvése, 
amely a lelkészt minden elképzelhető ismeretekkel 
megtömve polihisztorrá szeretné tenni. Legyen a lel-
kész mindenek felett Isten igéjének hűséges sáfár ja ; 
hogy jogász, orvos, gazdász, tanító is legyen egy 
személyben, azt méltányosan nem követelhetjük tőle, 
és ezért minden olyan törekvést, amely a theol. aka-
démiáknak ilyen irányú és pedig tudományos theol. 
kiképzés rovására való fejlesztését sürgeti, határozottan 
vissza kell utasítanunk. (Schn. Beszédek . . . 19 k. ο 
passim.) 

Amint általában a közép- és főiskola közt, úgy 
a középiskola és theol. akadémia közt is találunk űrt, 
amelynek szűkítésére, áthidalására komolyan töreked-
nünk kell. Sajnálom, hogy Schneller lyceumában a 
héber nyelv számára nincs hely. Nagyon kívánatos 
volna a theológián való eredményes munka céljából 
a héber nyelvnek, valamint újszöv. görög nyelvnek a 
középiskolára, ill. Schneller javaslatainak érvényre 
emelkedése esetén a lyceuinra való helyezése, hogy 
az így felszabaduló időt eredményesebb exegetikai és 
a modern kor támasztotta követelmények behatóbb 
tárgyaihatására fordíthassuk (Hornyánszky A.: Ev. 
tanár egy. év k. 1907/81 99. o.) 

De még egy tekintetben kellene az eredményesebb 
theol. munkálkodás céljából közép- és főiskoláinkat 
közelebb hozni. Nincs a gazdagon tagolt társadalmi 
életünkben egyetlen egy pálya sem, amely annyira 
megkövetelné a szívvel-lélekkel való munkálkodást, 
teljes egyéni odaadást, mint a theológiai. Ennek bővebb 
fejtegetésére nincs szükség. 
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Aki a lelkészi pályát csak kenyérkereseti pályá-
nak tekinti, amelyen viszonylag gyorsan biztos meg-
élhetésre juthat és emellett lelke nem ég olthatatlan 
lánggal a magát érte is halálra adó Krisztus és a 
hozzá vezető egyház iránt: az pályát tévesztett és 
öngyötrődései mellett másoknak, a gyülekezetnek okoz 
károkat, amelyek nemzedékeken át érezhetők. Schneller 
theol. igazgatói beszédei (Beszédek . . . ) e tekin-
tetben a meggyőződés erejével hatnak. Nem követel-
hetjük senkitől a theol. pályára lépők közül, hogy 
mindama képességek birtokában legyenek, amelyeket 
csak az elméleti és gyakorlati kiképzés után sajátíthat 
el az ember és meggyőződéssel valljuk, hogy magá-
nak a theol. studiumnak mellékcélok nélkül való 
tanulmányozása vezet e pálya mélységes szeretetére: 
mégis azt el kell várnunk középiskoláinktól, különösen 
az ev. középiskoláktól, ahonnét akadémiáink hallga-
tóinak zöme rekrutálódik, hogy legalább a hajlamot, 
az őszinte vágyat a közelebbi megismerésre s e pálya 
megbecsülését már innét magukkal hozzák az ifjak, 
hogy a jelesebb, komolyabb maturandusok figyelme 
hivassék fel a theol. pályára elsősorban. A gimnázium 
humanisztikus műveltségét nem nélkülözhetjük a theol. 
akadémiára lépő if jaknál ; de époly kevéssé az 
élő, eleven vallásosságot. Az ilyen irányban való 
nevelés főirányítója a vallástanár, aki azonban, ha el-
szigetelten áll, eredményes munkát nem végezhet, 
különösen ha egyéb órákon hallottak a vallásórák és 
a tanár fáradozásait lerontják. Evang. középiskoláinktól 
méltán elvárhatjuk, sőt követelhetjük azt, hogy a 
protestantizmus, egyházunk iránt élő szeretetre nevel-
jenek s theol. akadémiáink számára az égetően szük-
séges hallgatókról gondoskodjanak. (V. ö. Szelényi: 
Prot. paed, eszméje. Ev. tanáregy. évk. 1907/8. 66. 
kk. o. Prőhle Κ. : A középisk. művelts. Ev. t. évk. 
1910/11, 74. kk. o.) 
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Itt kapcsolódik be theológiáink ügyébe az evan-
gélikus tanárképző ügye. As állam kivette ezt 1883-i 
középiskolai törvénnyel a kezünkből, s az állam által 
nevelt, az állam felekezetközi jellegét sok esetben 
öntudatlanul is elsajátító és főfeladatát egyedül az 
oktatásban látó tanároktól nem is vehetjük rossz néven 
azt, hogy érzéketlenek az egyház követelései, kíván-
ságai, szükségei iránt. (V. ö. Schneller: Állítsunk fel 
ev. tanárképző intézetet i. m. 131. k. k. o.) És ezért 
nemcsak a theológiákra jövő osztályonként 1—2 ta-
nulóra, hanem a más pályára lépő 40—50 tanulóra 
való tekintettel is akik az egyetemen szaktanulmányaikba 
merülve legfeljebb a középiskolából magukkal hozott 
benyomásokat fogják vallási tekintetben megőrizni, 
elsőrangú fontosságú feladatunk a tanárképzés egy-
háziassátétele. Schneller már év tizedekkel ezelőtt 
sürgette az ev. tanárképző felállítását Pozsonyban a 
theol. akadémiával kapcsolatban, amely egyébként már 
megalakulásakor számításba vette ezt. (III. 174. kk. o.) 
A Paed, dolgozatok későbbi folyamán ugyan azt vallja, 
hogy az egyetem városában levő állami tanárképző 
olvadjon be az egyetem fii. fakultásába, de ahol 
nincs egyetem, ill. akik evidens egyházi érdekeket az 
egyetemi tanárképzéssel kielégítve nem látnak, ott a 
külön tanárképzők felállítását Schneller felfogásával is 
követelhetjük, ki a szakiskolák szaporítását tartja szük-
ségesnek. Egyházunknak tehát ez irányban megoldandó, 
komoly kötelezettségei vannak, ha nem akarja, hogy 
protestáns középiskoláink tulajdonképeni feladatukat, 
a prot. ev. szellemben való nevelést hiányosan végezzék 
mely esetben pedig létjogosultságuk szűnnék meg. 

Schnellernek az egyetem és szakiskolákra vonat-
kozó fontos megkülönböztetéseit szem előtt tartva aka-
démiánkat jelen formájukban a tudományos szakiskolák 
osztályába kell soroznunk, azzal a különbséggel, hogy 
amig pl. a jogakadémiák természetes befejezője az 
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egyetem, s munkájuk teljesen a szakiskola követel-
ményei szerint folyik, addig ev. theol. akadémiáinknak 
e mellett a magyar ev. tudományos theol. irodalom 
fejlesztése körül is vannak elháríthatatlan kötelességei, 
amint ezt a jelenleg is érvényben lévő szervezet is 
kifejezésre juttatja, amikor theol. akadémiáink feladatát 
abban látja, hogy a theol. tudomány önálló művelése 
mellett gondoskodjanak a lelkész, vallástanár és leendő 
theol. tanárok képzéséről. A főhangsuly azonban ter-
mészetszerűleg a lelkész képzésen van, aminthogy 
eredetüknél s változatos történeti fejlődésük folyamán 
is e cél megvalósítását tartották szem előtt. Eme jelle-
güket kell azért most is szem előtt tartani, ha jelenlegi 
formáik közt behozandó reformokról beszélünk. Hor-
nyánszky Ä. és Daxer Györgynek az ev. tanár egye-
sület ülésein tartott tartalmas előadásai és Masznyik 
ez alapon benyújtott reform tervezetei a teljes egyetemi 
tanszabadság elvére óhajtanák theol. oktatásügyünket 
állítani. Tekintve azt, hogy theol. főiskoláink közelebb 

. állanak a szakiskolákhoz, mint fakultáshoz — önmagá-
ban álló, az egyetemtől elszigetelt fakultás további 
kiépítését ill. az egyetembe való bekapcsolását ered-
ményes munkálkodhatás céljából okvetlenül meg kell 
követelnünk, és mivel a szakiskolák természetüknek 
megfelelően jobban elbírják a tanulmányi rend kötött-
ségét, kell szerény véleményem szerint az e téren az 
egyet, tanszabadság minden következményét megvonni 
akaró reformokat megítélni (V. Ö. Ev. Tanáregy. Év-
könyve 1907/8 — 1910/11. évekről). Hallgatási szabad-
ságnak csak ott van helye, ahol a hirdetett, rokonkörü 
előadásokból választék van ; de ahol ugy is csak 
hosszú fontolgatás után a legszükségesebbeknek itélt 
tárgyak előadásával foglalkozunk, amelyek hallgatását 
egyébként a teljes tanszabadság elvén felépült német 
theol. fakultások, helyesebben vizsgarendek is szük-
ségesnek Ítélik: ott az előadások egy részének mel-
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lőzése a többi kedvéért, collisio fennforgása nélkül, 
nem indokolható. Az eredményes tanulmányozás okvet-
lenül feltételezi a theol. tudományok mibenlétének és 
jelen állásának legalább oly mérvű ismeretét, mint az 
theol. akadémiáinkon megszerezhető. Bár, mint arra 
Hornyánszky joggal utal, az előadásoknál kidomborodó 
erős történeti jelleg épen a jelen kor szükségleteinek 
megfelelően módosítandó volna (i. h, 96. k. s.) Több 
helyet a szociológiai, természettudományi haladásokra 
tekintettel levő apologetikai előadásoknak! (u. ο.) A 
szemináriumi munkásság kibővítése, helyesebben ki-
mélyítése a passiv hallgatás és befogadás mellett épen 
Schneller ily irányú törekvéseire való hivatkozással 
volna jobban hangsúlyozandó. Tekintve azt, hogy 
leendő lelkészeinknél elsősorban mély theol. képzést 
kell sürgetnünk, a szükséges reformok megvalósításá-
nál az írásnak központi jellegéről és fontosságáról 
megfeledkeznünk nem volna szabad. Hogy a kol-
lokviumok, vizsgák kérdésénél az öntanulmányozhatás 
céljából nagyobb szabadságot engedhetnénk főként az 
öntevékenység, szemináriumi munkálkodás javára, 
amelynél jobban megállapítható a theol. tudományok-
ban való elmélyedése, mint a csak receptív munkáról 
számotkérő vizsgáknál, az nyilvánvaló. Csak helyeselni 
lehet azt az eljárást, amely a vizsgák jórészének a 
theol. studium utáni időre való helyezést sürgeti, ne-
vezetesen a szakvizsgát a 4 évi tanulmányozás után, 
a lelkészvizsgát pedig bizonyos ideig tartó gyakorlati 
tevékenység után. 

A tudomány önálló fejlesztése és gyakorlati szak-
képzés között már az egyetemi fakultásoknál, különö-
sen a filozófiainál antinómiát láttunk. Ez még nagyobb 
mértékben volna meg itt a theológián, a szakiskolai 
jelleget tekintve, ha a theol. tudomány és gyakorlati 
lelkészi állás sajátszerű jellege a ket tő: a tudomány 
önálló művelése és gyakorlati szakképzés közti ürt 
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már magában véve is nem szűkítené. A theol. tudo-
mány önálló művelése végsősorban a Jézus Krisztus-
ban történt kijelentés elvi és történeti mibenlétének 
minél tökéletesebb megértésére vonatkozik, és tekintve 
e kijelentésnek exoterikus jellegét, ennek minél tökéle-
tesebb megismerése és feltárása csak hasznára válhat 
a gyakorlati pályán működő lelkészeknek is, ill. he-
lyesen készít elő a gyakorlati lelkészi állásra. Ezért 
Bancsónak igaza van (Akad. megnyitó beszéd sopr. 
Theol.-Ért. 1909/10. 4. o.), amikor Theol. Szervezetünk-
ben a theol. akadémiák célját feltüntető § más formu-
lázását tartaná szükségesnek: nevezetesen a theol. 
tudomány önálló művelése utján és nem mellett, a 
lelkészképzést. Helytelenítenünk kell azért olyan törek-
véseket, amelyek a theol. tanulmányok idejének leszál-
lítását, ill. inkább gyakorlati, formalisztikus kiképzését 
sürgetik, szemben az alapvető elméletivel. Éppen a 
jelen és jövő egyre gyarapodó nehéz követelményeire 
való tekintettel kell lelkészképzésünk minél mélyebb, 
behatóbb tudományos jellegére nagy súlyt helyeznünk 
azon szilárd meggyőződésben, hogy az evangeliomi 
hitet tudományosan is ismerő, a vallás, a kijelentés, 
az egyház lényegébe minél mélyebben hehatoló 
theologus, ill. lelkész a jelen és jövő különböző 
irányból felvetődő problémáira is a leghelyesebb fele-
letet találja meg. Gyökér nélküli fától ne várjunk 
gyümölcsöt. Minél mélyebbre bocsátkozik a theologus 
a kellő irányítás mellett az evangeliom kimeríthetetlen 
bányájába, annál értékesebb kincsekre talál ott, melyek 
mindenekelőtt néki biztosítanak mélyen megalapozott 
egységes vallásos világnézetet, de képesítik azután 
arra is, hogy másoknál, a gyülekezetben is eme leg-
fontosabb tényekre hivja fel a figyelmet. 

Ezzel jutunk a lelkészképző szeminárium kérdésé-
hez. Ha theol. akadémiáink fenti feladatukat hűségesen 
végzik, ugy szerény véleményem szerint külön lelkész-
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képező szemináriumra alig van szükség. Az ürt, amely 
az elméleti tanulmány és gyakorlati élet közt van, 
teljes mértékben a szeminárium sem fogja, ill. tudja 
áthidalni. A lelkészre a gyakorlati élet terén váró 
nehézségek az ill. gyülekezet jellegétől függenek, attól 
nem szakíthatok el. (Schn. Beszédek 169.) Ha a lel-
kész a Lélek fegyvereivel látja el magát, ugy minden 
körülmények közt megtalálja a követendő helyes utat, 
ha e felfegyverkezést elmulasztja, úgy rajta gyakorlati 
jellegű szeminárium sem segít, mivel élőhit nélkül a 
szertartási cselekvények és homiletikai, egyházjogi is-
meretek legpontosabb tudása is holt tőke. Hasonló e 
felfogásunk Schnelleréhez, ki a németországi gyakor-
lati lelkészképzés typusait vizsgálva vallja, hogy az a 
theol. főiskola, amely hallgatóit élő hitnek birtokába 
juttatja, minden más intézettől eltekintve már magá-
ban is elvégzi a lelkészképzés munkáját. (II. 36. o.) 
Gyakorlati lelkészképző szemináriumok Németország-
ban is inkább kísérleti jellegűek és már annál fogva 
sem, mivel csekély számúak és korlátolt számú hall-
gatókat vesznek fel, nem tekinthetők úgy, mint az 
elméleti theol. képzés gyakorlati irányban való feltét-
len szükséges betetőzői, inkább az a céljuk, hogy az 
állami jellegű theol. fakultásokból kikerülő hallgatókat 
közelebb hozzák az egyházhoz, a belmisszió s lelki-
pásztorkodás kérdéseihez s munkájához, mint pl. a 
berlini Domkandidatenstift-ben. (Sehn. II. 62. kk. o.) 

Miként más pályán is, azaz ügyvéd a törvény-
házban, az orvos a kórházban, a tanár a középiskolá-
ban eltöltött gyakorlati évek alatt tudja legsikereseb-
ben az elméleti és gyakorlati képzés közt a dolog 
természeténél fogva fennálló űrt áthidalni: úgy a theo-
lógus is a gyülekezeti működés alatt fogja az ily irányú 
követelményeket leghelyesebben megismerni. Az legyen 
tehát a törekvésünk, hogy az első segédlelkészi idő 
jelesebb papjaink mellett legyen eltöltendő, (Schneller 

4 
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Beszédek 170. k. ο.) s csak ezután lehetne a s. lel-
készeket nyugodtan a szükségnek megfelelően máshol 
is alkalmazni. 

TheoL akadémiáink tanulmányi idejét, mint je-
leztük nem szállíthatjuk le, tudományos érdekből. Ha 
a jelzett szemináriumi évet az 5-ik évre tennők, — 
tekintetbe véve még a lelkésszé megválaszthatás fel-
tételéül okvetlenül szükségesnek mutatkozó káplán-
kodást is — ügy ezzel vagy az önállóvá levés ideje 
tolódnék ki, ami több tekintetből volna elkerülendő, 
vagy pedig a külföldi theol. tanulmányozást tesszük 
lehetetlenné, aminek pedig életbevágó nagy fontos-
ságát ev. theológiai szempontból hangsúlyoznunk nem 
kell. A külföldi, főként németországi prot. theol. fakul-
tásokra való menést, meggyőződésem szerint ínég 
egyetemi theol. fakultás elnyerése esetén is szüksé-
gesnek kell tartanunk, és ez irányú jövendő feladatun-
kat abban látom, hogy egyfelől stipendiumok nyújtása, 
másfelől a német nyelv alaposabb elsajátítása révén, 
mindénkire, aki ev. lelkész, vallás- vagy theol. tanár 
akar lenni, kötelezővé kell tenni azt, hogy néhány 
szemesztert külföldi prot. theol. fakultásokon tanul-
mányozhasson, miután a vizsgák terhétől megszaba-
dúlva, zavartalanul merülhet el az épen őt érdeklő 
theol. probléma vagy vallási élet vizsgálatába. A német-
országi theol. Studium fontosságát tekintve, ha jövendő 
theol. irányunk ennek gátat vetne, szinte azt mondhat-
nók, hogy helyesebb volt a 16 — 17. századbeli gyakor-
lat, amikor itthon csak az előképzést adták meg, s az-
után Wittenbergbe, Lipcsébe stb. küldték a lelkészi 
pályára lépőket. 

Fennebb szóltunk arról, hogy elvi tekintetben 
követelnünk kell valamely egyetembe szervesen beil-
lesztett ev. theol. fakultást. Elvi magaslatról szemlé-
lődve, egy-két jelenségről itt sem volna szabad meg-
feledkeznünk. A helyzet nálunk más mint Németor-
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szágban, ahol hosszú történeti fejlődés folyamán nőttek 
be a theol. fakultások az egyetem szervezetébe, s 
azt akaratlanul is befolyásolták. A kultur állam fele-
kezetközi jellegének hangsúlyozása mellett is valójában 
az ill. államban uralkodó vallási vagy vallásellenes 
felfogás fog érvényesülni a főiskola, közelebbről theol. 
fakultásra vonatkozó kérdéseknél is. S a különböző 
destruktiv törekvések és szellemi áramlatok folytán 
könnyen bekövetkezhetik az, hogy a csak épen bevett 
theol. fakultások ismét leszorulnak az egyetemről, ill. 
az államban uralkodó szellemi áramlat folytán olyan 
formát vesznek fel, amely egyházi szempontból leg-
kevésbbé sem kívánatos. A világháborúnak a szellemi 
javak terén végzett nagy romboló hatása, amely nem 
áll az anyagi károk mögött, nagyon is problematikussá 
teszi épen nálunk, a theol. képzés ügyének kizárólag 
az államra való bízását. Épen theol. oktatás ügyünk 
hosszú fejlődése mutatja meg szerény véleményem 
szerint a jövőben is kövendő utat. Követeljük igenis 
az állam egyetembe szervesen beillesztett theol. fa-
kultás megadását, de tartsuk meg eddigi tisztán az 
egyház kezében levő, áldásosán működő theol. aka-
démiákat is. Még nagyobb óvatosságra inthet az a 
körülmény, hogy a vallás iránti elhidegülés, sőt ellen-
szenv folytán — eltekintve a hadsereg szükségleteitől 
— egyre néptelednek theol. akadémiáink. Hogy kellő 
számú és megfelelő minőségű lelkészi succres-
centia biztosítható legyen: tartanám szükségesnek 
az eddigi akadémiák mindegyikének fenntartását. Nem-
csak tudományos gócpontok, fekvésüknél fogva más-
más országrész hallgatói számára közelíthetők meg 
legkönyebben; meg van mindegyiknek a körzete, amely-
ből a jövőben is képes lesz a kellő számú és minő-
ségű hallgatókat összegyűjteni. Ε tekintetben tekin-
télyes alapítványaik is vonzóerővel birnak. Nem feled-
kezhetünk meg arról sem, hogy a százados múlt min-
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den nehézségét csak e 3 intézet állotta ki, s a kül-
föld elől való elzárás, valamint az Org. Entwurf tá-
masztotta válságos helyzetet is ezek győzték le. 

A kérdés azonban nem oldható meg egyoldalúan 
a tanulmányi kérdésekre való tekintettel. Akadémiáink 
jövendő sorsa, virágzása vagy tengődése szorosan 
összefügg a lelkészi állás anyagi-erkölcsi tekintetben 
való rendezésével és a lelkészválasztás és alkalmazás 
eddigi visszáságainak megszüntetésével. Bármennyire 
hangsúlyozzuk is a hivatás fontosságát, s a tud. theol. 
kiképzés magas színvonalát: méltó a munkás az ő 
jutalmára. A tisztességes megélhetést, és a szolgálati 
idővel emelkedő fizetést a rátermettséghez mért alkal-
mazást jövendő lelkészeink számára biztosítanunk kell, 
ha nem akarjuk, hogy a legjobban felszerelt akadé-
miák, sőt egyet, theol. fakultás ellenére is gyülekeze-
teink lelkészek hiányában elsorvadjanak. 
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