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ORSZÁGOS
KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

Az országos középiskolai tanáregyesü le tnek  1886 julius 
5. és 6-án Budapesten ta r to t t  XX. közgyűléséről fe lvett

jegyzőkönyv.

Elnök: Berecs Antal, jegyző Brózik Károly.
Jelen volt 96 tag.
1. Az elnök az ülést következő beszéddel nyitotta meg:
Tisztelt tagtársak 1 Múlt évi rendes közgyűlésünkön azon hatá 

rozat hozatott, hogy a jelen közgyűlés helye Fiume legyen. A t. 
tagtársak ezen határozata folytán kellő időben felkértem fiumei tag
társainkat, nevezetesen dr. Erődi Béla igazgató urat, a fiumei tanári 
kör elnökét, nem különben Fiume város podestáját, nagyságos Ciotta 
János urat, hogy helyi bizottságot alakítva, tervünk kivitelében 
bennünket támogatni szíveskedjenek, figyelmébe ajánlottam továbbá 
ügyünket Fiume kormányzójának, méltóságos Zichy Ágoston tudor 
urnák, valamint a fiumei lapok t. szerkesztőségeinek.

A t. tagtársak előtt ismeretes, hogy minden oldalról a leg
szívesebb választ kaptuk! A kormányzó ő méltósága levélben Ígérte 
meg legmelegebb támogatását, Ciotta podesta úr szives volt elfogadni 
a belyi bizottság elnökségét, Fiume város a legnagyobb készséggel 
vállalkozott a szükségesnek mutatkozó intézkedések megtételére, a 
fiumei kör, élén dr. Erődi Béla választmányi tagunk az egész éven 
át fáradhatatlan buzgósággal iparkodott mindent megtenni a végre, 
hogy a középiskolai tanárok fiumei találkozása minél fényesebb s 
minél tanulságosabb legyen, a fiumei sajtó pedig eléggé meg nem 
köszönhető készséggel tartotta ébren ügyünk iránt a nagy közönség 
figyelmét. Mindezen sok szivesség, mindezen sok fáradtság ezen 
alkalommal tárgytalanná vált a Fiúméban és vidékén beállott ked
vezőtlen egészségi viszonyok miatt. Megdöbbentőleg esett tudomá
sunkra, hogy a rettentő cholera-járvány a magyar tengerparton is 
szedni kezdi áldozatait! S ez okból az egyesület központi választ
mánya, meghallgatván a fiumei helyi bizottság véleményét, kénytelen 
volt a fiumei találkozást elhalasztani s a jelen közgyűlés helyéül
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Budapestet kitűzni. De ha tervünk kivitele ez idő szerint tőlünk 
nem függő akadályok miatt nem is sikerülhetett, nem vagyunk fel
mentve azon kedves kötelességtől, hogy fiumei jóakaróinknak, bará
tainknak, tagtársainknak, de különösen méltóságos gróf Zichy Ágost 
kormányzó urnák, Fiume nemes városának s ennek élén álló Ciotta 
podesta urnák, nemkülönben mindazon vállalatok és társaságoknak, 
melyek szives jóakaratáról ez alkalommal is szerencsénk volt meg
győződni, fáradozásaikért köszönetét ne mondjunk ! A midőn ezt a 
t. közgyűlés nevében megteszem, egyúttal azon legbensőbb óhajtá
somnak is kifejezést adok, vajha az isteni gondviselés a Fiume felé 
tornyosuló félelmes veszélyt minél előbb elhárítaná !

Tisztelt tagtársak! A lefolyt évben egyesületi életünkben 
nagyobb mozgalmat igénylő kérdések ugyan nem merültek fel, de 
az üdvös munkásság úgy a központban, valamint vidéki köreinkben 
serényen folyt.

A központi választmány végrehajtotta mindazt, mi a t. köz
gyűlés által a múlt évben reá bízatott; a körökben pedig számos 
fontos tanügyi kérdés lett megvitatva.

Ügyünk iránt az érdeklődés minden irányban élénkülni kezd, 
mi első sorban az egyesületi tagok számának szaporodásában nyil
vánul. E szám ma már az ezeret meghaladja, s biztosra vehetjük, 
hogy ez a legközelebbi jövőben is emelkedni fog.

De emelkedőben van a tagok irodalmi munkássága is, és pedig 
annyira, hogy közlönyünk, jelen alakjában, már csak részben birt 
a mutatkozó szükségletnek megfelelni.

Az érdeklődés ezen élénkülése a legjobb reményekre jogosít! 
Középiskoláinkban a javulás és erősbödés már is minden irányban 
tapasztalható ! És én e téren a csendes nyugodt munkálkodástól több 
sikert várok mint a lázas erőlködéstől.

A létező bajok nem egy két év leforgása alatt keletkeztek s 
így rövid idő alatt nem is orvosolhatók. A bajok orvoslására pedig 
nem csak az intelligens tanárt és a pénzt tartom szükségesnek, 
hanem az időt és a jóakaratot is.

Ezek után az egybegytilt t. tagtársakat melegen üdvözölve és 
felhiva figyelmüket a tárgyalandók sorozatára, egyesületünknek 
XX-ik rendes közgyűlését ezennel megnyitom.

Az elnök bejelentette, hogy a közgyűlésen a vallás- és közoktatási 
ministerium képviseletében Kárffy Titusz min. tanácsos ur jelent 
meg. Ezután felhívta a főtitkárt, hogy olvassa fel évi jelentését.

2. Dr. Brózik Károly felolvasta jelentését. (Lásd az 1. sz. 
mellékletet.)

A jentés tudomásul szolgált.
3. Mayer József pénztárnok felolvasta évi jelentését. (Lásd a 2. 

sz. mellékletet.)
A jelentés tudomásul szolgált. Mivel a múlt évi közgyűlésen 

kiküldött számvizsgáló bizottság a számvizsgálatra nem jelent meg,
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a közgyűlés a választmány által kiküldött számvizsgálók jelentését 
(L. a 3. sz. mellékletet) tette magáévá, a pénztárnoknak megadta 
a felmentvényt és neki, az elnök javaslatára, múlt évi működé
séért köszönetét mondott.

4. A pénztári maradék hová fordítása iránt a választmány 
javaslatára a közgyűlés a következőképen intézkedett:

100 frt adandó az erdélyi kultur-egyesületnek.
400 frt a tartalékalaphoz csatolandó, 50 frttal gyarapítandó 

a segélyző alap és 55 frt 80 kr, a jövő évi számlára Írandó. Ezzel 
kapcsolatban a közgyűlés a felső magyarországi kultur-egyesület 
javára is megszavazott 100 frtot oly módon, hogy az a jövő évi 
jövedelemből részletenként, vagy egyszerre — a pénztár állapotához 
képest — fizetendő ki.

5. A pénztárnok előterjesztette a jövő évi költségelőirányzatot 
(L. a 4. sz. mellékletet.)

A közgyűlés módosítás nélkül elfogadja.
6. Köpesdy S. a segélyző bizottság elnöke, bemutatja a se

gélyző alap múlt évi állapotáról szóló kimutatást. (L. Közlöny 
m. évf. 11. sz.)

Tudomásul szolgált.
l.D r . Klamarilc János min. osztálytanácsos: A vallás- és köz- 

oktatásügyi miniszter, Dr. Trefort Ágoston, valamint a maga nevé
ben is üdvözölte a tanáregyesület tagjait. Örömmel vette tudomásul, 
hogy a tagok száma növekszik; még nagyobb örömére fog szol
gálni, lia ezen növekvés állandó lesz mindaddig, míg a középiskolai 
tanárok közül az egyesülettől csak azok maradnak el, a kik véle 
nem tartanak, a kik ellenségei. A tagok számának növekvésén kí
vül kívánatosnak tartja, hogy a tanáregyesület közgyűlését minél 
számosabban látogassák. A tanárok érintkezése egymással igen 
szükséges. Ma a tudományt másképen művelik, mint a középkorban: 
akkor a szerzetes czellájában elzárkózva is tudóssá válhatott: ma 
a tudomány művelői a valóságot keresik, látni, tapasztalatokat sze
rezni akarnak, és leghatalmasabb eszközük az összehasonlítás. A 
kicsiny és nagy, a jó és rossz közötti ellentét akkor a legfeltűnőbb, 
ha őket egymás mellett látjuk. Mommsen Rómába megy, hogy 
megirja történelmi munkáit; Jókai, a leghatamasabb fantáziájú re
gényíró pedig a Szepességbe utazik, hogy regényének szinhelyét 
lássa. Az első az igazat keresi, az utóbbi pedig fantáziáját akarja 
élénkíteni. Minden téren kívánatos a tapasztalatok szerzése, ennek 
legbiztosabb módja az utazás: utazás közben nyílik legtöbb alkal
munk összehasonlítások tételére. A modern paedagogia is megkí
vánja, hogy összehasonlításokat tegyünk ; a különböző iskolai épü
letek és ‘felszerelések megtekintése által jutunk csak tudomására 
annak, hogy melyek a legtökéletesebbek. A szemléltető oktatás kü
lönböző eszközeinek fejlődéséről is tudomást kell szereznünk ; nagy 
haszonnal jár az eszmecsere is; ezért a tanárvilágnak időnkint minél
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nagyobb számmal kell a fővárost meglátogatnia, a mire legjobb 
alkalmat a tanáregyesület közgyűlése nyújt. A középiskolai tanár- 
egyesület működése különben is bizalmat kelt az iránt, hogy tan- 
ügyünk javul Ehhez járulnak a középiskolai törvény nyújtotta ga- 
rancziák. Egy év alatt tízszer annyi 'iskolát építünk most, mint 
azelőtt. Tízszer többet fordítunk most felszerelésekre is, mint az 
előtt. Javulás mutatkozik a tanárok működésében is. Mindemellett 
sok még a tenni valónk; ha a hiányokat beismerjük, megtesszük 
az első lépést a javulás terén. Nekünk pedig törekednünk kell, hogy 
a tanttgy terén is utólérjük a nyugati népeket. Mivel pedig a ta
náregyesület a javítás elérésében közreműködik, szóló bizalmát 
fejezi ki az egyesület iránt és annak tagjait még egyszer üdvözli. 
(Éljenzés.)

Dr. Fischer Lajos (Pápáról). Dr. Klamarik J. tiszt, tag élén
ken ecsetelte tanügyünk fejlődését. Köszönhetjük ezt első sorban a 
magas kormány tapintatos vezetésének, hálás köszönettel taztozunk 
érte. A középisk. tanügy fejlesztésében faktorként szerepel a tanár- 
egyesület is ; ő is hozzájárul annak felvirágoztatásához; mivel pe
dig az egyesületet annak választmánya vezeti, azon hitben, hogy 
ehhez a közgyűlés is szívesen hozzájárul, a tanáregyesület választ
mányának múlt évi működéséért köszönetét mond. (Éljenzés.)

8. Dr. Vida Károly felolvasta értekezését: „A magántanítás 
a középiskolákban“. (Lásd az 5. sz. mellékletet.)

Simon József dr. (Zombor) szerint előadó nem találta el azt 
az alapot, melyből a házi, magán tanítás származott. Éppen ezért 
nem is világíthatta meg azt az utat sem, a melyen haladva az 
iskola ettől, a szerinte is szükségtelen és haszontalan intézménytől 
megszabadulhat. Előadó szerint ugyanis a házi, magán tanítás elve
tendő, mert a jó, tehetséges tanulóknak fölösleges, a rossz és tehet
ségtelen tanulókat pedig úgy el is kell az iskolákból távolítani. De 
vájjon ezzel az állítással nem azt követeli-e előadó, hogy a taní
tást csakis az egyes tanulókra kell kiterjeszteni, a tanulók másik 
részét pedig meg kell tőle fosztani ? ! Hiszen ha a rossz és tehetség
telen tanulók eo ipso eltávolítandók, nem kizárása-e ez a tanulók 
java részének a tanítás magasztos intézményéből ? Az iskoláknak 
nem lehet az a feladatuk, hogy egyes — bárminő oknál fogva — 
tehetségtelen és rosszaknak kijelentett tanulókat kizárjanak kebe
lükből, tehát ezzel csakis egy kiváltságos osztályát részesítsék az 
ifjúságnak az ismeretszerzés nagyszerű intézményében, hanem ellen
kezőleg minden tanulót körükbe kell vonniok s különösen a gyön
gébbeket támogatniok és fejleszteniük. Szóló tehát azt hiszi, hogy 
minden bajnak az okát, a jelenlegi didaktikai módszer helytelensé
gében találhatni meg. Ha az iskolák csak leczkéket adnak fel s 
ezeket óráról-órára megkövetelik, de a tanulók tudatában mindjárt 
az iskolába be nem vésik, akkor csakis jogtalanul követeléseiket 
Írják elő a tanulóknak, de őket magukra hagyják s akarva nem-
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akarva a mindent elrontó correpetitorok, vagy inspectorok segítsé
gére utasítják. Pedig a középiskola feladata nem megkövetelni 
olyast, a mit a tanulónak nem adott, hanem adni neki olyast a mit 
a tanuló magától meg nem szerezhet. S az iskolák jelenleg az előb
bit cselekszik, mert nincs helyes módszerük. S ez az a pont, a 
melyből nemcsak a magántanitás intézménye fejlődött, hanem a 
melyre a túlterhelés összes jelenségei is visszavezethetők. Ezt kel
lett volna az előadónak megvilágítani s ily módon az iskola felada
tát s a házi tanítás szükségtelen voltát érzékeltetnie.

Vdrlconyi Endre (Szeged) a magántanítást a középiskolákból 
nem tartja kiküszöbölhetőnek. A tanulók száma egy-egy osztályban 
sokszor a 80-at is meghaladja ; a nagy szám és a tehetség egyen
lőtlensége miatt sok tanuló a tanítást nem érti meg; otthon iskolai 
könyvével pedig boldogulni nem tud; a tanár sem foglalkozhatik 
külön-külön minden egyes gyengébb tanulóval. Ezért jó és sokszor 
szükséges is a magántanítás: a szülőknek alkalmat kell adni, hogy 
gyengébb tehetségű gyermekeiket is részesíthessék a gymnasiumi 
nevelésben. Szóló nem ellenzi azt sem, hogy a tanár is adhasson 
correpetitiót; ha a tanár lelkismeretesen jár el, ezen munkája sem 
lesz reá lealázó. A szülék is elismerők ez irányban. A lelkiismere
tesség e tekintetben is fődolog.

Köpesdy Sándor (Budapestről) dr. Simon J. szavaira tesz meg
jegyzéseket. Szerinte a középiskolának meg kell adnunk azon jogot, 
hogy a tehetségtelen tanulókat a maga köréből eltávolithassa, mert 
csak így érheti el a neki kitűzött czélt. A középiskola csakugyan 
csak a tehetségesebb tanulóké; az egész emberiségé az elemi iskola. 
A középiskolák tanítási módszere sem oly rossz mint a minőnek dr. 
Simon állítja. Különbség — annyi bizonyos — e tekintetben is van ; 
de a haladás e téren is kétségbevonhatatlan.

Dr. Fischer Lajos (Pápa) a korrepetitió kérdését kényes és 
nehéz kérdésnek tartja. Tárgyalása a tanáregyesület körében mind 
a mellett szükséges, mert a tanárok eljárása és nézetei nagyon el
térők. Nehéz is volna e tárgyban általános kötelező szabályzatot 
alkotni. A magántanítást szóló szükségesnek találja; hivatkozik 
saját tapasztalataira, a melyekből kitetszőleg gyenge tanulók is, 
a kik magántanítás nélkül helyüket az iskolában meg nem állhat
ták volna, a társadalom tevékeny és jeles tagjaivá lettek. Szüksé
ges a magántanítás már csak azért is, mert a gyermeket rávezeti 
arra, hogy miként kelljen tanulnia, a mit az iskola, az osztályok 
túltömöttségénél fogva nem tehet meg. Szóló ezután polemizál dr. 
Simonnal, a többi közt megjegyezvén, hogy a tanárok leczkét nem 
adnak és ha a módszer nem mindenütt a leghelyesebb, a javulás 
elvitázhatatlan.

Dr. Kármán Mór. (Budapest.) Feltéve, hogy a legjobban ta
nítunk, középiskoláinknak megmarad még azon feladata, hogy a 
családi nevelést pótolja, különösen a szegény sorsú tanulóknál.
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Hiszen hazánkban még sok oly város van, hol sem hat osztályú 
népiskola, sem polgári iskola nincs; itt ezek feladatát a közép
iskola teljesíti. De jobb módú gyermekek is nélkülözik gyakran 
a házi nevelést, mivel szüleik idejét a megélhetés gondjai fog
lalják el. Már pedig nagyon-nagyon szükséges, hogy a gyermek 
önmunkássága ellenőriztessék. — Gondoskodni kellene tehát az 
iskola olyan szervezetéről, a mely ezen ellenőrzést végezze. — 
Salamon Ferencz közoktatásunkról szóló munkájában ez irányban 
már tett javaslatot. Szóló azonban inkább hozzájárul azon ajánlat
hoz, a mit Szilassi Móricz, a budapesti kör egyik ülésén előterjesz
tett. Alkalom adatnék ez által a kezdő tanároknak a gyakorlat 
megszerzésére. Ügyvédeink és részben orvosaink ilyen praxis meg
szerzésére köteleztetnek; pedig kezdő tanárainknak is volna ilyen 
gyakorlatra szükségök. Ha a megvizsgált tanárok a gyermekek 
önmunkásságát ellenőriznék és vezetnék, gondoskodva volna nem 
csak tanári praxisról, hanem gondoskodva volna a repetens tapasz
talatai által a tanítás correctivumáról is és mellőztetnék a túlterhe
lés. Szóló hivatkozik a franczia maitres d’études-ök és az angol 
tutor-ok példájára. Németországban is érezik annak szükségét, hogy 
az iskola nem képes a családi nevelést pótolni. Időszerű tehát, 
hogy ezen eszmével mi is foglalkozzunk.

Dr. Simon József félremagyarázott szavainak helyreigazítása 
végett újból szót emelt: reflektál különösen Köpesdy és dr. Fischer 
beszédére.

Dr. Vida Károly örömmel veszi, hogy a tárgyhoz szólók az 
általa felvetett kérdést jobban megvilágították, minden ellenvetésre 
nem felelhet, mert ismétlésekbe kellene bocsátkoznia. Állításait fen- 
tartja.

Az elnök az előadónak a közgyűlés nevében köszönetét mond 
tanulságos eszmecserére alkalmat adó felolvasásáért; azután a köz
gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére Tiber Ágostont és dr. Leelmer 
Lászlót küldi ki.

Mivel 100 tag nem volt jelen, az alapszabályok módosítása 
nem volt tárgyalható, az elnök tehát az ülést feloszlatta.

Julius 6-án.
Elnök: Berecz A.; jegyző: Szerelemhegyi T.
Az ülés megnyitása után az elnök felhívására Várkonyi Endre 

felolvassa értekezését: „Miért nem tudunk kellő sikert felmutatni 
az ó-klasszikus irodalom tanításából ?“ (Lásd a 6. sz. mellékletet.)

Dr. Vida Károly (Csurgó). Nemcsak az előadó által felsorolt 
okokban látja az úgynevezett miseriákat. sőt azok szerinte igen 
aprólékos és nem lényeges hibák, ő mást várt, mélyebb alapot, 
melyhez ez alkalommal azonban ő sem szól — ezt a szaktársakra 
bízza, — hanem azt tagadja, hogy a sikertelenségnek oka a reá
liák nagy óra számában volna keresendő, sőt nem is érti, mi az a
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nagy idő, mit felolvasó szerint a gymnasiumban a reáliák tanítá
sára pazarolnak. Az előadás e részével nem ért egyet.

Dr. Kármán Mór (Budapest). Szintén paedagogiai hibának 
tartaná a gymnasiumban a reáliák órakevesbitését, de külföldön 
csakugyan sokkal több időt fordítanak a latinnyelv tanítására még 
reálintézetekben is. (Würtenbergben 13 óra hetenkint.) E tekintet
ben külföldi tekintélyek nyilatkozatait is idézi. — Ami az előadó 
véleményét irodalmi eszközeinkről illeti, szerinte e tekintetben 
tovább keli menni az őszinteségben. Nem az a fő hiba, hogy nin
csenek tankönyveink, ennél sokkal nagyobb baj az, hogy sem 
tanárjelöltjeinknek, sem philologusainknak nincsenek magyarnyelvű 
klasszikái irodalmi könyveik, pedig idegen nyelvüt nem használhat
nak sikerrel, nemcsak a nemzetiségi kérdés miatt, hanem a kife
jezés és gondolkozás szabatossága miatt sem, mert ezt nem érheti 
el gyorsan, ki idegen nyelven tanult. Fordításaink nincsenek, pedig 
a fordítás nagy művészet, s ha a tanárnak sincs mintája, hogyan 
tanítsa jó fordításra növendékeit. Kötelességének tartja kimondani, 
hogy halaszthatatlan feladat e hiányt pótolni. Egyszerre természe
tesen nem lehet, de mégis okos körültekintéssel, hogy melyik nép
nél van, s melyiknél a legtekintélyesebb munka — átdolgozások
kal, átültetésekkel, az egyetemi tanulmányok érdekében sokat lehet 
tenni. Megjegyzi azt is, hogy angol kiadásoknál a módosított ki
adásokban a módosításokat külön is kiadják.

Dr. Simon József (Zombor). Ellenmondást lát az előadó alap
okaiban : hogy t. i. „a régiek jól tudtak latinul, most meg nem 
tudjuk elsajátítani, mert nincsenek tankönyveink“ — kérdi, hogy 
hát a régiek, hol, s miből tanulták meg. Szerinte Kármán sem 
meríti ki a hiányok felsorolását, mert a czél még nincs formulázva, 
melyből tanítani kell a klasszikusokat. Szerinte a czél az. hogy a 
klasszikusokat önerőnkből élvezhessük. Hiba, hogy ma a nyelveket 
tartalmilag nem tanítják, ő a tanításra a meisterschafts systemát 
ajánlja, mely a gondolatokat tanítja.

Szil assy Mór (Budapest): Kármán nézeteivel szemben megjegyzi, 
hogy az idegen munkák átültetése kárára, van a hazai tudománynak, 
a menynyiben megöli a munkakedvet. Szerinte a kevesebb „enyém“ 
többet ér, mint a sok „másé.“ Önálló tudományos munkásságot óhajt, 
melynél azonban támogatásra, központra volna szükség, mert nincs 
kiadó. A fiatalabb erőket kellene támogatni, ha gyengébbek is az 
angoloknál, igy- azután nagyobb, önálló és nemzeties szellemű esz
mecserékre volna kilátás. Vannak olyan dolgok is, melyeket nem 
lehet lefordítani, ilyen pl. egy jó szótár, vagy egy jó syntaxis 
magyar mondattani alapon. Az irók közül is a modern gondolko
zásnak megfelelőbbeket kellene választani, s az újabb Írókból 
(Muretus) is kellene felvenni, nem pedig örökösen Liviust és Cicerót.

Tömör Ferencz (Budapest): Szintén helyesnek tartja, hogy 
más írókat is olvassunk, de egészben, s ne csak részletesen. Kár
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hoztatja az u. n. faulenczereket, s azok használásának meggátlá- 
sára ajánlja, hogy inkább kevesebbet adjanak fel a fordításból a 
növendékeknek. A praeparatiókra vonatkozólag szintén sokalja a 
követeléseket, melyeknek az a vége, hogy meg kell elégedni az 
akárhogy való fordításokkal. Elve : keveset, de jól. Simon kérdé
sére megjegyzi, hogy a régieknek voltak könyveik, de nem az 
iskolában használták. Ajánlja a régi latin commentátorokat. A reá
liák nagy számára vonatkozó előadói nézettel szemben kijelenti, 
hogy ő az egész tantervnek ellene van, s azon gyökeres változtatást 
óhajt tetemes óraleszállítással.

Dr. Kármán M. (Budapest): Szilassy beszédére megjegyzi, hogy 
az irodalmi központ, az akadémia, a müveit közönség igényeit tartja 
szem előtt, ő pedig a mindennapi munkálkodás számára érti a 
fordításokat. A magyar tanárok feladata a tudományokat közkele
tűvé tenni, már pedig a tudományos munka sehol sem indult meg 
átültetés nélkül. Tudja, hogy nagy szükség van az önálló munkál
kodásra, de ezt épen az átültetés indítja meg.

Előadó zárszavában kijelenti, hogy Vida ur félre értette az ő 
intentióit. Ő nem akarja a reáliákat megrövidíteni, de a klasszikuso
kat pártolja. Kármán érvelésével együtt ismételten állítja, hogy 
tankönyvirodalom nincs, s enélkitl nincs eredmény sem.

Elnök köszönetét mond az előadónak elődásaért.
Szerelemhegyi Tivadar olvassa értekezését „A latin nyelv 

kérdéséről. (Lásd a 7. sz. mellékletet.)
A jegyzőséget átvette Brózik Károly.
Szigetvári Iván. (Pancsova.) Fontosabbnak tartja a kérdést 

mint az előadó, t. i. egy uj korszak kezdetének s a mozgalmat 
Frary nemcsak be nem végezte, hanem ellenkezőleg jobban fölszí
totta, különösen nálunk. A forrongás azzal fog végződni, a mivel 
rendesen a forradalmak: az újnak győzelmével a régi fölött. Szóló 
azt sem fogadja el, hogy a tanár a klasszikus írókat jobban meg 
tudja érteni, mint a moderneket, minthogy a filológia segédtudo
mányai fejlettebbek. Ha Aranyhoz nem is kell annyi magyarázat, 
mint Horatiushoz, azért Aranyt legalább is úgy meg tudjuk értetni, 
mint Horatiust. Reményű, hogy az egységes középiskolának latin 
nyelvvel, de görög nélkül, még megjő az ideje; a latin nyelvet 
nem mellőzhetjük, mert anélkül nem tudjuk saját múltúnkat meg
érteni. Örömét fejezi ki, hogy a tanáregyesület e fontos tárgyat 
közgyűlésére kitűzte; szóló ugyan meg van győződve, hogy e har- 
czot nem minálunk fogják kivívni, de legalább mi is hallatjuk sza
vunkat. A klasszikusok védői azt hozzák fel, hogy mi e kérdésben 
nem lehetünk újítók, mert nem szakadhatunk el Nyugat-Európától. 
Ez az egyetlen igazi érvük; a szólónak meggyőződése, hogy ha 
Nyugat-Európa szakít a régi iránynyal, mi követni fogjuk.

Tömör Ferencz. (Budapest.) A Frary-féle vitában a katholi- 
cizmus ellen folytatott harcz megújítását lá tja ; a maga részéről
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azonban a kath. egyházat nem félti; a kath. egyház ezen küzde
lemből is, mint sok másból, diadalmasan fog kikelni. Egyébként 
az újabb eszmék védőinek nálunk elég van téve, mert meg vannak 
a klasszikus nyelveket nélkülöző reál iskoláink. Mindenben helyesli 
az előadó nézeteit.

Dr. Simon József (Zombor) a Frary által megindított mozga
lomban nem lát a katholicizmus ellen fölidézett harczot, de látja 
az emberi szellemnek törekvéseit, mely a múltnak béKóiyal szakí
tani akar. E törekvés, mivel nem felekezeti színezetű, nem is fog 
fölötte egyik felekezet sem diadalmaskodni.

Dr. Szigetvári Iván Tömör felszólalására tesz megjegyzéseket. 
A latin és görög nyelv a pogányság nyelve volt; ezek védelmezői 
tehát a pogányság védelmezői.

Tornor Ferencs ragaszkodik előbb kifejezett véleményéhez.
Szerelemhegyi Tivadar megjegyzéseket tesz a felszólalásokra. 

A Frary-féle mozgalom nem új. A philantropisták már 1786-ban 
bővebben elmondták az erre vonatkozó elveket. Szóló reflektálván 
a Szigetvári által elmondottakra, megjegyzi, hogy midőn a modern 
és a klasszikus nyelvek tanításáról szólt, nem a felnőtt embert, 
hanem a gyermeket tartotta szem előtt.

Az elnök a közgyűlés nevében köszönetét mondott az elő
adónak érdekes előadásáért és azután beterjesztette a választmány
nak indítványát a tiszteletbeli tagok választására nézve. A választ
mány tiszteletbeli tagokul megválasztani ajánlja: Alkér Gusztáv 
Budapest főváros tanácsosát, Berzeviczy Albertet, a vall. és közokt. 
minisztérium államtitkárát, Hunfalvy Pál főrendiházi tagot, Kriesch 
János, műegyetemi rektort és Tapp Gábort, a pápai ref, főiskola 
felügyelőjét.

A választmány ajánlottai egyhangúlag megválasztattak.
A főtitkár beterjeszti a körök és' az egyes tagok indítványait.
A m.-szigeti kör indítványát (jásd a 8. sz. mellékletet) Mari- 

kovszky Menyhért felszólalása után
a közgyűlés a választmányhoz utasította oly megbízással, hogy 

a körök rá vonatkozó véleményének kikérése után, róla a jövő köz
gyűlésnek jelentést tegyen.

A vágujhelyi izr. reáliskola tanártestületének indítványa (lásd 
a 9. sz. mellékletet) érdekében felszólalt Perényi Vilmos. Az indít
ványt a köröknek kiadatni kívánta György Aladár.

A közgyűlés az indítványt a választmány javaslata értelmében 
nem tette ugyan magáévá, de utasította a jövő évi választmányt: 
kéressék meg a nmgu vallás- és közoktatásügyi miniszter úr, hogy 
terjeszsze ki gondoskodását a felekezeti tanárok nyugdíjkérdésére is 
és fordítsa figyelmét ezen, sok tanárt oly közelről érdeklő ügyre.

Az újvidéki kör következő indítványát: ^Hasson oda az egye
sület, hogy a gymn. IV. osztályában a vegytan az ásványtantól 
elválasztassék és a vegytannak 3 óra adassék.1-
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A közgyűlés nem pártolja, mivel tantervmódosítást involvál 
magában, a mit kívánni egyelőre nem tart czélszerűnek.

A selmeczbányai kör indítványát: „a középiskolai rajzoktatás 
kiváló jelentősége korunkban“, a beszterczebányai kör két indítvá
nyát : „a) hasson oda az egyesület, hogy a világtörténelem vagy 
legalább annak ókori része tétessék ismét a gymn. érettségi vizs
gálat tágyává.“ „b) kérje fel az egyesület a magas kormányt, hogy 
a klasszikus tanulmányok emelése czéljából egy methodikusan 
összeállított olcsó ókori képatlaszról gondoskodjék“ ; továbbá a 
pozsonyi körnek következő indítványát : „a reáliskolák részére kiadott 
és a tornázásra vonatkozó utasítások megfelelnek-e az eddig tett 
tapasztalatoknak ? és kivánatos-e, hogy ezen utasítások változatla
nul vagy módosítva a gymnasiumba is behozassanak ?“ —

a közgyűlés a választmányhoz utasította oly czélból, hogy a 
körök figyelmét rájok felhívja.

A trsztenai kör a körök tudósításainak a Közlönyben nagyobb 
tért kíván adatni.

A mennyiben az egyesület pénzereje megengedi, a választ
mány a kívánságot figyelembe fogja venni.

A szepesi és ungvári kör a szolgálati pragmatika kiadatását 
kívánja megsürgetni.

Mivel a választmány épen a múlt közgyűlés határozata értel
mében csak a legközelebb múltban kérte meg a nmgu vallás- és 
közoktatásügyi minisztert egy tanári pragmatika kiadása végett — 
a közgyűlés az ügy megsürgetésétől eltekintett.

Az ungvári kör a budapesti társalgó körtől a szubvencziót 
megvonni kívánja.

A közgyűlés a költségelőirányzatban a szubvencziót már meg
adta, az ungvári kör kívánságát tehát nem teljesíti.

Váró Verencz indítványát (lásd a 10. sz. mellékletet) a köz
gyűlés nem fogadta el.

Spotkovszky Károly két indítványát (lásd a 11. számú mel
lékletet) a közgyűlés nem fogadta el.

Mivel a közgyűlés második napján sem jelent meg 100 tag, 
az alapszabályok módosítása ismét nem volt tárgyalható. Ezen tárgy 
tehát a jövő közgyűlésre halasztatván, az elnök a maga, elnöktársai 
és a választmány nevében megköszöni a beléje helyezett bizalmat s 
állásáról lemond.

A közgyűlés korelnökül id. Szombatiig Ignáczot választotta meg.
A korelnök megköszönve megválasztatását, felhívja dr. Fischer 

Lajos választási elnököt a választás eredményének kihirdetésére.
A választás eredménye a következő :
Beadatotf 73 szavazat. Elnök: Berecz Antal. (69). Alelnökök: 

Hofer Károly (71), Köpesdy Sándor (72). Titkár: Szerelemhegyi 
Tivadar (71).

Választmányi tagok: a) Budapestiek: Bermüller Ferencz (70).
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Csengeri János, dr. (68). Dékány Rafael, dr. (73) Dame László 
(70). Felsmann József (68). Ferenczy József, dr. (62). Fialovszky 
Lajos, dr. (68). Harrach József (70). Heller Ágost (72). Károly Gy. 
Hugó, dr. (72). Lechner László, dr. (73). Müller József (73). Névy 
László (73). Paszlavszlcy József (73). R eif Jakab {48). Riedl Frigyes, 
dr. (71). Schmidt Ágoston, dr. (72). Sebestyén Gyula (67). Suppan 
Vilmos (65). Szarvas Gábor (65), Szemák István, dr. (68). Tiber 
Ágost (73). Tornor Ferencz (62). Volf György (57).

b) Vidékiek: Beszterczebányáról: Spitko Lajos (48). Brassóról: 
Rombauer Emil (54). Budapestről: Dr. Fischer Lajos (34). Csurgó
ról : Dr. Vida Károly (52). Eperjesről: Lévay István (45). Fiúmé
ból : Dr. Erödy Béla (61). Kecskemétről: Dr. Szombatiig István 
(36). Mármaros-Szigetről: Tompa Árpád (56). Nagy-Kállóról: Schu- 
rina István (50). Pozsonyból: Markusovszky Sámuel (44). Selmecz- 
bányáról: Jezsovits Károly (54). Sümegről: Adám Iván (59). Sza
badkáról : Balázs Imre (46). Szepesről: Dr. Rotli Samu (32). 
Trsztenáról: Hruschka Lipót (37). Újvidékről: Franki István (34). 
Ungvárról: Zolesák János (52). Zomborról: Dr. Bäumet Ede. (42.)

A választás eredményének kihirdetése után a korelnök fel
kéri Berecz Antalt az elnöki szék újból való elfoglalására.

Berecz Antal meleg szavakban mondott a közgyűlésnek az újból 
beléje helyezett bizalomért köszönetét; ígérte, hogy mint eddig, tel
jes erejéből az egyesület felvirágoztatására fog törekedni; kérte 
azonban az egyesület tagjait, hogy őt e törekvésében támogassák 
és akkor mindnyájunk forró kívánsága, az egyesület továbbfejlő
dése meg fog valósulni; végre az egyesület XX. nagygyűlését 
feloszlatta.

Kelt Budapesten, 1886. jnl. 7-én.
A jegyzőkönyv hiteléül:

Dr. Lechner László. Tiber Ágost.

1. számú melléklet.

Titkári jelentés.
T i s z t e l t  K ö z g y ű l é s !

Teendőink évről-évre szaporodnak; az ügyek leggondosabb 
előkészítése és az idő lehető kihasználása daczára a havonként egy
szer tartott rendes ülések ez évben sem voltak elégségesek. Szeptem
berben, márcziusban, áprilisban, májusban és júniusban rendkívüli 
üléseket is kellett tartanunk. 10 ülés helyett 15-re volt szükségünk.

Tagjaink száma ez évben ismét tetemesen szaporodott. 143 ren
des tag lépett be egyesületünkbe. Azonban súlyos veszteségeket is 
szenvedtünk. A halál 1 tiszteletbeli és 9 rendes tagtól fosztott meg
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bennünket. Meghalt tiszteletbeli tagjaink közül és gyászolja elhunytat 
az egész ország, dr. Pauler Tivadarnak ; rendes tagjaink közül jobb létre 
szenderültek : Ihnatko György, Hauszer Nándor, Fodor Ferencz, 
Nuber Sándor. Radios György, Tarkeöy János, Homicsko Miklós, 
Pokorny Ottokár és Haitseh Lajos. Nyugodjanak békével! Leszámítva 
veszteségeinket, egyesületünknek jelenleg 1095 tagja van.

Az 1000-nél több tagot számláló egyesület egyszerű admini- 
sztráeziója magában is sok időt nyelt el. A választmány azonkívül 
végrehajtotta a közgyűlési határozatokat, gondoskodott a segélyző 
alap gyarapításáról, figyelemmel kísérte a körök működését, kiadta 
az ifjúsági iratok tárát, foganatba vette egy iskolai műszótár kiadását, 
javaslatokat készített az alapszabályok gyökeres módosítása tár
gyában és végre előkészítette a Fiúméban tartandó és oly sok 
széppel kecsegtető közgyűlést, mely munkánk azonban — sajnos — 
sikertelen volt. Engedjék meg, hogy mindezekről részletesebben 
szólhassak.

Elkészítettük azon felterjesztéseket, a melyeket a t. közgyűlés 
megbízásából elkészítenünk kellett és azokat illő helyre felterjesz
tettük. Legtöbb munkát adott azon kérvényünk kellő megokoíása, 
a melyben a tanári lakáspénzeknek a mai viszonyokhoz mért szabá
lyozását kértük. Össze kellett gyűjtenünk az ország minden részéből 
a szükséges adatokat; mindazok, a kikhez ezen ügyben fordultam, 
szívesek voltak kérelmemet teljesíteni. A számos és érdekes adatok 
feldolgozását Müller József tagtársunk vállalta el, a kérvényt pedig 
Tömör Ferencz szerkesztette meg. Müller tagtársunk fáradtságos 
munkát teljesített; munkálatának eredménye alapos igazolása a 
tanárvilág azon óhajának, hogy a tanárok lakáspénzét — a fizetésről 
nem is szólok — végre valahára szabályozni kellene.

A tanárképzésre vonatkozó memorandumot Pirchala Imre dol
gozta ki és a memorandum benyujtatott a magas ministeriumnak.

A tanárok próbaévére vonatkozó kérvényt maga az indítvá
nyozó Kotunovics Győző trsztenai tagtársunk készítette el. Igen 
tisztelt elnökünk pedig szives volt egy küldöttség élén a kérvényt 
ő nagyméltóságának személyesen átadni. A tanárok külföldre kül
detésének kérdésére a magas kormány figyelme a közgyűlési jegyző
könyv felterjesztése alkalmával hivatott fel. Körlevélben hivatott fel 
az illető tanügyi hatóságok figyelme is a középisk. oktatás sikeres
ségének akadályaira azon értekezés alapján, a melyet a múlt évi 
közgyűlésen, Rombauer Emil tagtársunk adott elő.

A segélyző alap ügyére a választmány ez évben is kiváló 
gondot fordított. A bizottság ellenőre róla részletes előterjesztést 
fog tenni. Részemről csak azt kívánom megjegyezni, hogy a választ
mány mindjárt második ülésében, szeptember 9-én, megválasztotta 
a kezelő bizottságot. A bizottság tagjai voltak : Köpesdy S., Tiber 
Á., Harrach J., Dr. Schmidt Á. és a jelentést tevő. A bizottság 
megalakulván, elnökévé Köpesdy Sándort, ellenőrévé pedig Tiber
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Ágostont választotta meg. Hogy az alap rendes, de csekély jöve
delmét szaporítsa, a bizottság ez évben is rendezett egy hang
versenyt, a mely bár nem volt oly nagyszabású, mint a múlt évi 
és ámbár jövedelmét a társalgó körrel meg kellett osztanunk, a 
segélyző alapot még is növelte; ennek köszönhető, hogy a több 
Ízben nyújtott segély daczára a segélyző alap ez évben ismét 492 írttal 
gyarapodott. Köszönettel tartozunk a hangversenyen közreműködők 
közül: Tiber Agostné ő nagyságának, Dávid István, Nagy Dávid, 
Gosztonyi Béla és Rausch Károly uraknak ; a hangverseny rendezői 
közül pedig igen tisztelt elnökünknek Tiber Ágost, Köpnsdy Sándor, 
Harrach József és Berecz Ede tagtársainknak.

A köri ügyek előkészítése végett a választmány a September 9-én 
tartott második ülésén egy öttagú bizottságot küldött ki, a melynek 
tagjai voltak Dr. Károly Gy. H., Pirchala J., Sebestyén Gy., Dr. 
Wagner A. és a főtitkár. E bizottság lett volna hívatva a körök 
jelentéseiről, javaslatairól és egyéb beadványairól a választmánynak 
véleményes jelentést adni és a körök működési irányára is, a meny
nyiben szükséges, impulzust adni. E munka azonban az év foly
tán kizárólag reám hárult és azért néha-néha talán előfordult ez 
irányban valami mulasztás; ezért azonban a felelősség kizárólag 
engem terhel.

A körök száma, örömmel jelentem, ez évben hárommal szapo
rodott. A közgyűlés utólagos jóváhagyásának reményében Brassóban, 
Sümegben és Beszterczebányán új körök alakultak. Brassóban 
Rombauer Emil, Sümeghen Ádám I. és Beszterczebányán Spitko 
Lajos tagtársak voltak a kezdeményezők; övék az érdem, hogy 
köreink száma hárommal szaporodott.

Az új körök, valamint a régiek buzgóan működtek. Egyedül 
a zornbori kör nem adott magáról semmiféle életjelt sem. Elnöke, 
buzgó tagtársunk Radich György meghalt és eddig nem volt senki, 
a ki kezéből az elejtett vezérséget átvette volna. Reméljük, hogy 
jövőre zombori tagtársaink ismét találnak maguk között valakit, a 
ki elhunyt vezérök nyomdokaiba fog lépni.

Évi jelentéseiket beküldték a brassói, az ungvári, a szepesi, 
a beszterczebányai, a trsztenai, a fiumei, a selmeczbányai, az újvidéki, 
a szabadkai, a kecskeméti, a budapesti, a m.-szigeti, a sümeghi és 
a pozsonyi kör. Nem küldték be a zomborin kívül az eperjesi, a 
csurgói és a n.-káliói. Ez alkalommal teendő összefoglaló jelenté
semben tehát csak azon körök működését vázolhatom, a melyek 
működésök leírását nekem is beküldték.

A múlt közgyűlésünkön kitűzött, országos kiállítás rendezésére 
vonatkozó programmtételt, 8 kör tárgyalta: Brassó, Budapest, Fiume, 
Trsztena, Szepes, Ungvár, Kecskemét, Sümeg. Ezek nagyobb része 
a mellett nyilatkozott, hogy egy ilyen nagyobb szabású kiállítás az 
egyesület költségére egyáltalában nem, a kormány költségére is 
csak évek múltával — a sümeghi kör az ország fennállásának
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1000 éves ünnepével kivánja összeköttetni — volna rendezhető. 
Nehány év múlva azután, ha egy ilyen kiállításnak szükségét érez
zük, meg fogjuk bízni a választmányt, hogy a magas kormány 
támogatását kikérje és a kiállítást oly módon, a mint azt akkor 
jónak fogja látni, létre hozza.

A  földrajz-természetrajz együttes tanításának kérdésével 7 kör 
foglalkozott: Brassó, Újvidék (előadó Gunde H.), Fiume (előadó: 
Matisz J.), Trsztena (előadó : Hickl J.), Kecskemét (előadó : Hanusz I.), 
Pozsony (előadó : Györik M.) és Szepes. A kérdés már a végleges 
eldöntésre teljesen előkészíttetett és ezért a választmány a közgyűlés 
napi rendjére ki is tűzte ; az előadó úr Matisz J. azonban családi 
körülményeinél fogva akadályozva van a megjelenésben; ezért e 
tárgy a jövő évi közgyűlésnek marad fenn.

Szükségesek-e a szigorú tanári felügyelet alatt álló önképző 
körök ? — e kérdést vetette fel a pozsonyi kör. Megfelelt e kér
désre a szabadkai (el. Tones G.), a szepesi, az ungvári (el. Zolcsák I.), 
a beszterczebányai (el. Spitko L.), a kecskeméti és a trsztenai (el. 
Csáka K.). Az első 5 igennel, egyedül a trsztenai felelt nemmel. 
Ámbár a kérdést nem tárgyalta a körök többsége, de azon körül
ményből, hogy a kérdéssel foglalkozó körök nagy többsége igennel 
felelt, hogy az ország minden részében, igen sok helyen, tartanak 
fenn önképző köröket — azt lehet következtetnünk, hogy a magyar 
tanárvilág az önképző köröket, a mennyiben azok szigorú tanári 
felügyelet alatt állanak, fentartatni kivánja.

A  szorgalmi jegy újból való behozatalát ajánlotta a szabadkai 
kör; ez ajánlatot támogatja az újvidéki, a trsztenai, az ungvári, 
a beszterczebányai és a budapesti kö r; ellenben elveti a fiumei, 
kecskeméti és jelentéktelennek tartja a szepesi. A nézetek e tekin
tetben nagyon elágazók. Egységes közvélemény képződését tehát 
még be kell várnunk.

Egy vagy két évben tanítsuk-e a gymnasiumokban is a magyar 
irodalomtörténetet ? — a kecskeméti kör kérdése volt. Kecskemét 
az indítvány megtevője, Pintér K. előadása alapján két évet aján
lott, hozzájárultak: Szepes, Újvidék, Dr. Badics F., Fiume, Körösi S., 
Ungvár, Sirokai A. ajánlatára; egy évet elégségesnek tartanak: 
Szabadka (el. Tones G.), Selmeczbánya (el. Sulcz Endre) és Buda
pest (el. Névy L.). Egyike ez azon kérdéseknek, a melyeket a jövő 
közgyűlés programmjába már felvehetünk, mert addigra a körök 
többsége róla bizonyosan már véleményt mondott.

A trsztenai kör felterjesztést kívánt a magas kormányhoz 
intéztetni oly czélból, hogy a tanárok gyermekei tandíjmentességben 
részesíttessenek. A trsztenai kör indítványához Újvidék, Ungvár. 
Beszterczebánya, Kecskemét, M.-Sziget és Budapest szólották, mind
nyájan pártolólag ugyan, de nem feltétlenül; a mennyiben a fent- 
nevezett körök a tandíjmentesség megadása mellett csak az esetben 
nyilatkoznak, ha a kérdéses tanuló legalább is elégséges eredményt
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tud felmutatni. Azt hiszem, hogy ily értelemben a választmány a 
felterjesztés megtételével csakugyan meg is volna bizható.

Foglalkoztak azonkívül a körök a rajzoktatás ügyével (Újvidék, 
el. Kátay L .; Selmeczbánya, el. Spatkovszky K .; Fiume, el. Matisz I .; 
Trsztena, el. Hrusclika L .; Beszterczebánya, és Szepes, el. Kövi I.), 
a magyar nyelvtan tanításának kérdésével idegen ajkú iskolákban 
(Szabadka, el. Tones G .; Fiume, el. Körösi S .; Trsztena, el. Dr. 
Kovalik I .) ; az iskolai könyvek okozta szembajjal (Fiume, el. Berecz 
Gy.; Szepes, Beszterczebánya); a felekezeti tanárok nyugdíjaztatá
sának kérdésével (Szepes); a stilbeli ügyesség fejlesztésének módjával 
(Fiume, el. Cortesi P . ; Szepes, el. Guhr M.); a magyar nyelvtannak 
mondattani alapon való taníttatásával (Szabadka, el. Tones G.); a 
fegyelem fentartásának eszközeivel (Pozsony, el. Dr. Fridrik A.); a 
magyar grammatikai oktatás sikertelenségének okaival (Pozsony, el. 
Dr. Wagner L .); azon kérdéssel, hogy az Írásbeli érettségin a fran- 
czia vagy görög nyelvből nyert elégtelen osztályzat azonnal tudomá
sára hozassák a tanulónak (Fiume, el. Jóris M.; Kecskemét és 
Selmeczbánya); végre még több olyan kérdéssel, a melyek csak 
az illető kör kebelében merültek fel.

Ezen adatok eléggé meggyőznek arról, hogy köreink nagyobb 
része ez évben is igen nagy tevékenységet fejtett k i ; azonban 
azon kérdések sokfélesége, a melyek a körökben tárgyaltattak, 
önkénytelenűl arra a gondolatra juttat, hogy most már a köröknek 
tárgyalásra kitűzendő paedagogiai kérdések szaporításával abba 
kellene hagynunk és inkább oda törekednünk, hogy az eddig fel
vetett kérdések mindenütt tárgyaltassanak és a mennyiben lehetséges, 
rájok nézve közgyűlési határozatok provokáltassanak.

A körök közűi az alapszabályok értelmében a jövő évre is 
megválasztották tisztviselőiket: Brassó (elnök Rombauer E., jegyző 
Göllner K.), Szabadka (ein. Haverda M., j. Kosztolányi Á.), Újvidék 
(ein. Bruck E., j. Batek B.) Selmeczbánya (ein. Müllner B., j. Király 
E.), Trsztena (ein. Hrusclika L., j. Dr. Kovalik /.), Beszerczebánya 
(el. Spitko L.. j. Jurkovich E.), Fiume (ein. Dr. Erdődi B., j. 
Griborszky I.), Szepes (ein. Kupetz L., j. Tlieisz Gy.), Ungvár (ein. 
Zolcsák S., j. Medgyesi L.), Kecskemét (ein. Szabó i ., j. Dr. 
Szombatiig /.), М.-Sziget (ein. Marikovszky Ж , j. Kovács A.), 
Pozsony (ein. Dr. Wiedermann К., aleln. Birchala I., j. Markusowszky 
S , m. j. Dr. Scliönvitzky B.)

A körök által újabban benyújtott indítványokat holnap lesz 
szerencsém beterjeszteni.

Az ifjúsági iratok tárának kiadása ez évben uj stádiumba 
lépett. Az első évfolyam kiadásánál szerzett tapasztalatokat a munka 
folytatásánál figyelembe vettük ; nem léptünk fel előfizetési felhívás
sal, nehogy ígéretünknek a legteljesebb mértékben megfelelni netalán 
képesek ne legyünk. Kész munkával léptünk a piaczra, visszaszer- 
zendők ismét a teljes bizalmat. Ez évben igaz, csak egy kötetet
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adtunk ki: Dr. Csánki Dezsőtől „Vázlatok Mátyás király korából.“ 
Előkészítettük azonban úgy az ügyet, hogy jövő év elején ismét 
4 füzetre nyithatunk előfizetést és pedig ez alkalommal olyan négy 
füzetre, melyek közül egy már ki is van nyomatva, kettőnek kéz
iratát bírjuk, a 4-ik pedig az isk. év elejére biztosan elkészül. A 
kiadott fűzet nem hozta meg eddig az anyagi eredményt, a melyet 
várhattunk volna. A majdnem 7 íves bekötött és illusztrált fűzet 
olcsósága daczára — egy-egy füzet ára 50 kr. — valamivel több 
mint 600 példányban kelt el. Erős azonban a meggyőződésem, hogy 
Magyarország tanárai, kik e vállalat terjesztésére legtöbbet tehet
nek, fel is fogják azt virágoztatok Gondosan kidolgozott, tanulságos 
és könnyen megszerezhető füzeteket adunk ifjúságunknak. Vállala
tunknak nem czélja a nyerészkedés — hiszen még a szerkesztő 
és kiadó is ez újabb évfolyamnál egészen ingyen dolgozott; ezért 
adhatjuk oly olcsón is. Ha pedig képesek vagyunk füzeteinknek 
nagyobb kelendőséget biztosítani, azaz 1500 példánynál többet 
eladni, akkor is nem egyeseké a haszon, hanem a segélyző alapé; 
nem egyesek jövedelmét szaporítjuk, hanem növeljük azon alapot, 
a melyet kizárólag szűkölködő tagtársainknak, özvegyeinknek vagy 
árváinknak segélyezésére fordítunk. Ezért, tisztelt közgyűlés, enged
jék meg, hogy ezen vállalatot, a mely ifjúságunknak válogatott 
olvasmányt nyújt és esetleg segélyző alapunknak is állandó gyara
pítására szolgálhat, még egyszer mindnyájuknak a legmelegebben 
ajánljam pártfogásába 1 Ne feledkezzenek meg vállalatunkról; támo
gassák és az lassan-lassan egész kis könyvtárrá lesz. a melyből a 
magyar ifjúság mindig válogatott és tanulságos magán olvasmányt 
választhat ki magának.

Még a múlt évben részesített a nmgu. vallás- és közoktatási 
miniszter úr azon megtisztelő megbízásban, hogy reánk ruházta 
egy iskolai műszótár szerkesztését. A választmány a múlt évben 
az idő rövidségéhez mért előkészületeket megtette. Ez évben a 
műszótár megválasztott szerkesztője, Volf György, kidolgozta azon 
tervezetet, a mely szerint a szótárnak készíttetnie kell; a múlt 
évben a választmány által kiküldött bizottság magát kiegészítvén, 
e tervezetet (L. Közlöny 124. 1.) magáévá tette, rendbe hozta a 
kiadás anyagi oldalát és két szakbizottságra oszlott; e szakbizott
ságok tagjai minden előkészületet niegtevén, kiosztották egymás 
között a munkát. A philosophiai szak kidolgozását elvállalta dr. 
Alexander Bernát, a magyart dr. Szinnyei József (a grammatikát), 
Király Pál (a stilisztikát), Volf György (a rhetorikát), Beöthy Zsolt 
(a poétikát és irodalomtörténetet); a klasszika-filologiát dr. Fináczy 
Ernő (a latint), dr. Csengeri János (a görögöt); a németet Harrach 
József; a francziát Győrök Leo; a történelmit Sebestyén Gyula; a 
földrajzit Brózik Károly ; a természetrajzit Paszlavszky József (zooló
giát és egészségtant), dr. Borbás Vincze (botanikát) és dr. Fialowszky 
Lajos (a mineralogiát); a fizikait Müller József; a mathematikait
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dr. Веке Manó (arithmetikát és algebrát), Suppan Vilmos (geo
metriát és rajzoló geometriát), Kreybig Lajos (ábrázoló geometriát); 
a tornázást dr. Fialowszky Lajos: a szépírást Suppau Vilmos; a 
gyorsírást dr. Hankó Vilmos és az éneket Harrach József. Ezeken 
kiviil tagjai a szerkesztő bizottságnak Szarvas Gábor és dr. Riedl 
Frigyes. A munka teljesen ki van osztva és a bizottsági tagok 
munkájokat megkezdték; a jövő egyesületi év elején az egyes dol
gozatok már a szakbizottságok és későbben a teljes bizottság elé 
fognak kerülni. Nagyon valószínű tehát, hogy a jövő évben már a 
műszótár t. szerkesztője a nagy és nehéz munka összeállításához 
is hozzáfoghat.

Az alapszabályok módosítása ügyében először is felkértük a 
köröket, hogy a netalán szükségesnek tartott javaslataikat nyújtsák 
be. ,A választmány és a körök köréből eredő javaslatokat két ülés
ben tárgyaltuk. Megállapodásainkat Közlönyünk IX. füzetében tet
tem közzé. Esetleg még ma lesz szerencsém, őket a t. közgyűlésnek 
beterjeszteni.

E közgyűlésünket a múlt évi határozatunkhoz képest Fiúméban 
kellett volna megtartanunk. Már felkértük a fiumei hatóságokat, a 
fiumei lapszerkesztőket, választmányunk igen buzgó tagját, dr. Erődi 
Bélát, a fiumei kört és minden fiumei tagtársunkat, hogy a köz
gyűlés sikerültét előmozdítsák. Fiume és a magyar tengerpart kor
mányzója, Zichy Ágost gr. ő méltósága, Fiume város polgármes
tere, a „Fiume“ szerkesztője és mindazok, kiket felkértünk, kérel
münket a legszívesebben teljesítették. Legtöbbet kétségkívül dr. 
Erődi Béla fáradozott. Már minden elő volt készítve. Fiumei tag
társaink a legnagyobb elismerésre méltó buzgalommal gondoskodtak 
az elszállásolásról, egy rendkívül élvezetes és tanulságos kirándulás 
tervét elkészítették, megállapították a helyi kirándulások módját, 
gondoskodtak, hogy mindenütt, a hová csak utunk elvitt volna, a 
legszívesebb fogadtatásban részesüljünk; szóval minden lehetőt 
elkövettek azért, hogy közgyűlésünk eredményes és élvezetes legyen. 
Ekkor az Olaszországban ólálkodó kolera mindig több és több 
áldozatot ragadt el. Sokan tagtársaink közül, a kik részvétöket 
megígérték, e miatt előbb kijelentett szándékukról lemondtak ; szór
ványos koleraesetek jelentkeztek ekkor Triesztben is. Felmerült 
tehát a kérdés: nem volna-e czélszerűbb ez évben a Fiumébe való 
kirándulás tervéről lemondani. A választmány sem zárkózhatott el 
többé a kérdés tárgyalása elől és miután fiumei t. tagtársaink is 
beleegyeztek, elhatároztuk, hogy ez évben közgyűlésünket Buda
pesten fogjuk megtartani. Ez elhalasztás azonban, hiszem, nem fog 
akadályt képezni abban, hogy kedvezőbb körülmények között még 
nagyobb számmal, mint az idén lettünk volna, ott a helyszínén meg 
ne köszönjük fiumei tagtársainknak azon sok gondot, fáradtságot 
és munkát, a melyet érdekünkben ez évben, sajnos! siker nélkül 
magukra rótták.

Tanáregyesületi Közlöny. XX. 2
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Ezekben állott, T. Közgyűlés! azon működés, a melyet egye
sületünk további felvirágoztatása és közvetve hazai tantigyünk érde
kében kifejtettünk. Egyszerű szavakban terjesztettem elé azt. a mit 
tettünk. Azt hiszem, nem volt szükség működésűnk kiszinezésére. 
Munkálatainkról a tettek tesznek legjobb bizonyságot. Mondjanak 
ítéletet 1

2 .  s z .  m e l l é k l e t .

Pénztárnoki je len tés.
Tisztelt közgyűlés!

A lefolyt egyesületi évben az összes bevétel 4909 frt 30 kr.,- az 
összes kiadás 4303 frt 50 kr. volt; ezen évet tehát 605 frt 80 kr. 
pénztári maradékkal zárjuk be az előirányzott 215 frt 74 krral 
szemben.

A rendes tagok száma a lefolyt évben ismét gyarapodott; az 
1884/B-ki egyesületi év végén volt az egyesületnek 994 rendes tagja, 
a lefolyt év alatt belépett 143 uj tag, meghalt 8, kilépett 22 és 
kitörültetett 11 tag és így rendes tagok létszáma jelenleg 1096.

Ez évi tagdíjat összesen csak 888 tag (810%) fizetett, tagdíj 
hátralékokban befolyt 540 frt, előfizető volt 122. A tagdíjak befize
tése a lefolyt évben sem történt azon kedvező arányban, mint a 
megelőző években és a tagdíjhátralékok összege folyton-folyton nő ; 
A Közlöny utolsó számában közölt névsor szerint:

az 1883/4-ki tagdíjjal hátralékban van még 72 tag,
„ 188*/5-ki „ „ „ 109 „
„ 1885/6-ki „ „ „ 208 tag,

mi összesen 389 tagdíjat és mindegyiket 4 írtjával számítva össze
sen 1556 frtot tesz; azonkívül a névsorban csillaggal jelölt 47 tag
társ még régibb tagdíjakban tartozik összesen 401 írttal és így az 
egyesületnek követelése hátralékos tagdíjakban 1957 frt. Az egyesü
letnek fennállása anyagilag ugyan immár biztosítva van, mindazon - 
által még is kívánatos, hogy az évi díjak ezentúl pontosabban foly
janak b e ; egynéhány tagnál ugyan minden erre vonatkozó figyel
meztetés nem használ, ezeknél okvetetlenűl szükséges lesz a hátralékos 
tagdíjaknak bírói utón való behajtása, a mi a legközelebbi tanév 
elején az ezen ügyben már meghozott és a Közlöny 626. lapján 
közzé tett választmányi határozat szerint meg is fog történni.

Köszönetét mondok még mind azon tagoknak, kik a lefolyt 
egyesületi évben is a tagdíjak gyűjtése körül fáradoztak, tisztelettel 
kérem, szíveskedjenek ezentúl is a pénztárnokot becses közreműkö- 
désökkel támogatni.

A következőben bemutatom a folyó egyesületi évről az összes 
bevételek és kiadásokról összeállított részletes számadást.



Az országos középiskolai tanáregyesület bevételeinek s kiadásainak részletes kimutatása az
1885/6-ki évről.

B e v é t e l e k : frt kr. K i a d á s o k : frt kr.

1 Az 1884/n-ki pénztári maradékból.................... 99 74 1 Az 1885/6-ki Közlöny költségei
2 Bartal Antal alapító tag úrtól alapítványának Nyomdaköltség......................... frt 1610.71

kam atja................................................................ 10 --  I írói díjak...................................  „ 654.—
3 Tagdíjak és előfizetések..................................... 4588 67 Szerkesztőnek........................... „ 400.—
4 Hirdetési d íjak....................................................... 51 — Ujságbélyeg és expeditio . . .  „ 209.20 2873 91
5 Megtérített postaköltség....................................... 44 16 2 Az 1884/5-ki közgyűlés költségei..................... 22 10
6 Kamatok az alapítványok, az értékpapírok és 3 Egyéb nyomdaköltség......................................... 114 48

takarékpénztári betétek után ........................ 94 32 i 4 Postaköltség............................................................ 71 17
7 Eladott Közlönyért................................................ 12 21 5 A főtitkárnak tiszteletdíja................................. 200 —
8 9 20 0 50

7 Főtitkári kiadások........................... frt 87.24
N v Szerkesztői kiadások......................  „ 3.30

Titkári k iadások .............................  „ 8.—
N . Pénztárnoki kiadások....................  „ 16.76 115 30

8 A Tanári Társalgó Körnek.............. ............... 400 —
N . 9 Vegyes kiadások.................................................... 84 39

N . 10 A pénztárnoknak tiszteletdíja 465P88 Írttól 8% 372 15
111 Pénztári maradék az 1886/,-ki é v r e ................. 605 80

Összesen. . . . 4909 30 Összesen.................. 4909 30

Budapest, 1886. július 3-án. M a y e r  J ó z s e f ,
egyes, pénztárnok.
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Az egyesületnek vagyona az l885/6 ki egyesületi év végén.

frt kr.
1 Papi Balogh Péter ur alapítványának névértéke . . . 100 _____

2 Szab. kir. Pest városa alapítványa ........................... 100 -- i
3 A magyar nevelési társaság alapítványa................... 100
4 Dr. Haynald Lajos bibornok-érsek úr alapítványa. . 100 —

5 Ipolyi Arnold nagyváradi püspök ur alapítványa. . . 100
6 Néhai Görög Imre ur alapítványa (12078 sor 10 sz. 

magyar vasúti kölcsönkötvény) .................................. 154
7 Tartalékalap:

a) 500 frtos 5Уа °/0 záloglevél á 100.. frt 500.—
b) a takarékpénztárba elhelyezett . . . .  „ 800.— 1300

8 Bútorok é rté k e .......................................................... 75
9 Pénztári maradék az 1885/c-ki év re .......................... 605 80

10 A segélyző alapnak vagyona a XY. kimutatás szerint 5753 02!
Összesen. . . 8387 82

Budapest, 1886. július 3-án.
M a y e r  J ó z s e f ,

pénztárnok.

3. sz. melléklet.

Jelentés az Országos Középiskolai Tanáregyesület pénz
táráról.

Alulírottak a választmánytól a fönt nevezett pénztár megvizs
gálására kiküldetvén, e megbízatásban eljártunk : a pénztárról 
vezetett könyvet, értékpapírokat, pénzkészletet és minden, a kiadá
sokról és bevételekről szóló okmányt megvizsgáltunk, egybevetet
tünk, és azon meggyőződést szereztük, hogy az egyesület pénztára 
minden tekintetben rendben van.

Kelt Budapesten, 1886. jun.1 28.

Tömör Ferencs, Heller Ágost,
mint vizsgáló bizottság.

!
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4. sz. melléklet.
Az országos középiskolai tanáregyesület 188е/, évi költségvetési előirányzata.

Bevétel Kiadás
frt kr. frt kr.

1

2
3
4

5
6

7
8 
9

10
11
12
13

Az 1886/e-ki évi pénztári maradékból közgyűlési
llQfül’nyQf Q7AT,ÍTit

1096 tagdíj á 4frt =  4384 frt, a melyből befoly 80% 
122 előfizető ä 4 frt...................................................

55
3500

488

150
600

80

3015
200

50
500
100
120
200
360

—

Kamatok és az alapítványok jövedelmei s egyéb
bevételek.................. ■ ......................................

Az 1957 frt tagdíjhátralékból b efo ly ...................
Az 188е/,-ki Közlöny költségei (1500 példányban) 

Nyomdaköltség 45 ív á 21 frt . . .  frt 1395.—
Boríték és fűzés..............................  „ 210.—
írói d íjak ...........................................  „ 800.—
Szerkesztőnek................................... „ 400.—
Expediálás...............................................  210.—

A  főtitkárnak tiszteletdíja........................................
A  titkárnak tiszteletdíja...........................................
A  tanári társalgó körnek.........................................
Szaklapokra és könyvekre.......................................
Ügyviteli kiadások...................................................
Előre nem látott kiadások.......................................
A pénztárnoknak jutaléka.......................................

Valószínű maradék.. .
4793 80 4545

248 80
összesen . . . 4793 80 4793 80

Budapest, 1886. július 5-én.
A  választmány megbízásából: M a y e r  J ó z s e f ,

egyes, pénztárnok.

5. sz. melléklet.

A m agán tan ítás ügye középiskoláinkban.
Tisztelt közgyűlés! A középiskolai taniigy forrongásban van, 

Kóma kapuinak modern faltörőkosokkal való döngetése s még in
kább a Piraeusba lopódzott vért szomjazó ellenség harczi zsivaja 
hozzánk is áthallszik s a különben csendes elemeket is harczi kedvre 
ingerli. Harcz a tanári szobákban............ naponként harcz a tan
ügyi vezérférfiak között . . . időnldnt jajveszékelés az alsó és felső 
elerusban, heves viták, könnyen érthető és leplezett czikkek a saj
tóban, az irodalomban s mindezeket bezárja a jobb jövő reményé
nek örömsugára a taníttató szülők arczán. A classikus és modern 
tan férfiak sikra szállottak, a koczka el van vetve, a harczi riadó 
meg van fújva, ki tudná azonban előre megmondani, hogy a mos
tani guerilla-csatározások hová vezetnek s mikor lesz a döntő 
ütközet s melyik fél lesz abban a győztes? A döntő ütközet szin
tere bizonyára nem hazánk lesz s éppen azért, habár az események 
figyelemmel kisérése s azokból a hasznos következtetések elvonása 
kötelességünk is, az apró összekoczczanások, ellenségeskedések
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romboló hatásától tartanunk nem lehet, az idő mindent megérlel s 
mi nyugodtan várhatjuk a jövőt!

Hazai középiskolai tanügyiink szintén nem mutatja a tespedés 
állapotát, mert van annak eleven és gazdag tapasztalatokban kime
ríthetetlen intézője, ki, bár sokszor nehéz akadályokat kell lekíiz- 
denie, egymásután valósítja meg hasznos újításait. Ott a hol szent 
czél lebeg az ember szemei előtt, nincs elháríthatatlan akadály; 
már pedig a hazai oktatásügynek a lehető legmagasabb fokra 
emelése a legmagasztosabb czél, mely elől a mellékérdekeknek 
hátrálniok kell.

Még alig is tudók kellőképpen méltányolni a hazai különböző 
rangú és rendű középiskolák lehető egyöntetűvé tételének s a 
tanárvizsgálati rendszer sikeres megváltoztatásának áldásos hatását, 
középiskolai oktatásügyünk már-már ujabbi átalakulás küszöbén 
áll : az internatus határozott képe mindinkább kibontakozik a távoli 
homályból s a tanárok képzettebbé s társadalmi tekintetben művel
tebbé tételének kérdései, bár nem mindig elismerő alakban, de 
napirenden vannak. S ha én az általános és nemzeti tanügy-poli- 
tika ily nagymérvű hullámzásai közepeit, egy, lényegében nagy 
fontosságúnak nem látszó s eddig még alig is érintett-, azonban a 
tanár működésével befelé és kifelé egyaránt s a középiskolai okta
tás sokszor hangoztatott sikertelenségével a legszorosabban össze
függő tanügyi kérdést, t. i. azt, a minek neve helyenként compe
titio, másutt instructio, harmadik helyen pedig privata, általános 
magyar neve pedig: magántanítás, óhajtom a t. közgyűlés előtt 
tárgyalni, ennek oka csak az; hogy csekély meggyőződésem szerint 
a nagyobb átalakítást feltételező kérdések mellett oly kisebb pae- 
dagogiai, methodikai és didaktikai ügyek sem szorulhatnak hát
térbe, melyek, mig egyfelől az iskola alapczéljával, a tanár műkö
désével s tekintélyének fenntartásával, az iskolának és tanárnak a 
szülőkkel való érintkezésével szoros összefüggésben állanak; addig 
másfelől az érintett magasabb taníigy-politikai kérdésekkel is mind
untalan kapcsolatba hozhatók ; mert a czélba vett internatus, akár 
csak a tanárjelöltek, -— akár a tanulók — vagy mindkettő számára 
állíttassék fel, nyilván arra való lesz, hogy a tanárjelöltek magasabb 
képzettséggel, mindenek felett pedig nagyobb gyakorlattal, szóval 
több paedagogiával lépjenek a tanterembe s a mai viszonyok között 
szétszórva s különböző irányú és törekvésű, foglalkozású családok
nál lakó tanulók pedig, egyenlő vezetés, helyes nevelés alá jőjenek 
s együttesen is több időt s czélszerübben szenteljenek a tanulásnak 
vagy a mi egyre megy: a tanár tapintatos vezetése, útbaigazítása 
és jó módszere mellett a tanuló többet s helyesebben tanulhasson, 
hogy így a tanítási órákon kívül mentöl kevesebb magántanításra 
szoruljon, vagyis az iskola ideális alapczélját, azt t. i. hogy a tanuló 
a tanítási órákon sajátítsa él a tananyagot, minél jobban megkö
zelítse.
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Az a körűimén}', hogy hazánk néhány középiskolájában (erdélyi 
ev. ref. gynm.-ok) szabályzatilag megállapított s tanulók által veze
tett hivatalos magántanítás létezik az összes tanuló ifjúság számára, 
hivatalosan igazolja; az pedig, hogy a többi összes középiskolában, 
bár szabályzattal el nem látott s épen azért minden rendszernélküli 
s szintén tanulók által teljesített correpetitió van gyakorlatban, 
hallgatagon feltételezi annak szükségességét s czélra vezetőnek tartja 
egyik vagy a másik nemét.

Én tehát a magántanítás ügyének kérdését, mely alatt — mel
lesleg legyen mondva — mindazt a tanítást értem, miben valamely 
nyilvános középiskolának tanulója, a rendes leczkeórákon kivül 
idegen segítséggel folytonosan részesül, ily értelemben fogom tár
gyalni. Először, a mennyire lehet, röviden megismertetem a magán- 
tanítás ügyének mai állását s azon okokat, melyek nézetem szerint 
azt megteremtették régen s megtartották mai napig s végül az 
iskola, a tanár és tanítvány kötelességének leírása után a végered
ményben azt óhajtom kifejteni, hogy ma és jövőben van-e, illetve 
lesz-é szükség a nyilvános leczkeórák mellett a magántanítás- vagy 
correpetitióra s lehet-é tőle valamit várni az általános tanered
mény javulását illetőleg?

A magántanítás- vagy correpetitiónak két módja van, az 
egyik, midőn azt tanár végezi, a másik, midőn azt tanulója teljesíti.

A tanár által való correpetálásnak ismét két neme ismerhető 
fel, az egyik és kevésbbé veszélyes az, midőn a tanár tisztán hiva
talos buzgóságból, m e g ............ tárgya iránti elfogultságból s annak
állítólagos nagyobb fontossága s kikiáltott nehezebb voltánál fogva, 
a gyengébb tehetségű tanulókat vagy a rendes leczkeórák után 
az iskolában privatisalja, vagy saját lakásán, hol szintén oktatja, 
esetieg a napi azon tárgybeli leczkének megtanulására szorítja; 
a másik a fizetéses, „a fizetett bér, osztott koncz“ szerinti correpetálás.

A mi ennek első nemét illeti, feltalálható az kisebb-nagyobb 
mértékben minden rangú, rendű és jellegű középiskolánkban s tőle 
a jó akarat egyáltalán meg nem vonható, csak az az egy kis 
hibája van, hogy „a mit nyerünk a vámon, elvesztjük a réven“, 
mert ha a gyenge tanuló ily módon abból az egy-két tárgyból 
előre halad is, nem veszít-é az által a többi tárgy ? nem azért, 
mert azokra tüzetesen nem készülhetett, elvétetvén szabad idejének 
egy része; hanem azért, mivel az órában tanítottakat még jól át 
sem gondolhatta s ha a többi tanár ugyanezen módon jár el, hol 
marad a test fejlesztésére, erősítésére fenntartott szabad idő ? Ezen, 
a tanári túlbuzgóságból származó, de semmi esetre nem helyesel
hető eljárás ellen, ha másunnan nem is — mert a legtöbb szülő nem 
bánja, ha fát vágnak is a fia hátán, csak „elégtelenébe ne tegyék 
s „ur“ nevekedjék belőle, — de a tanártársak részéről gyakran hal
lani panaszokat, az tény, hogy egyik tárgynak a másik rovására 
való túlságos erőltetése, itt-ott nyilt kimondása a józan paedago-
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giával meg nem egyeztethető és veszélyes s az efféléknek követ
kezménye, az uj éretts. vizsgálati utasítás meghozása után alig pár 
évre, már is érezhető, a mennyiben gyakran mondogatja a tanuló, 
ez a tárgy az érettséginek nem tárgya, ama másik pedig csak az 
Írásbelinek stb. Az elmondott okoknál fogva azon egy-két tanári 
testület nézetével sem érthetek egyet, melyek conferentiáikon álla
pítják meg egyik vagy a másik tárgyra nézve a tanulók csekély 
ismeretét s mintegy hivatalosan utasítják az illető tanárt a hiányok 
pótlására a rendes órák keretén kivlll. Vagy tud az a tanár taní
tani, vagy nem ; mindkét esetben más az eljárás, a tanuló szabad 
idejét elvennünk ezért nem szabad akkor, midőn joggal beszélhe
tünk arról, hogy a tantárgyak sokasága, a tananyag terjedelme s 
ennek következtében az óraszám magas volta, komolyan veszélyez
teti jobb tanulóink testi lelki fejlődését.

A tanár által való correpetálásnak második, de a tanár repu- 
tátióját mélyen aláaknázó módja az, midőn azt viszont szolgálat 
vagy éppen kikötött díjért teszi; mert ekként önmagával egyfelől, 
a tanitványnyal és szülővel másfelől oly erkölcsi kényszerhelyzetbe 
jut, hogy legtöbbször, hogy ha abból valami nehezen igazságosan 
bontakozik is ki, annak árnyéka kisérni fogja. De hála a tanár
világ öntudatra ébredésének — mert én határozottan ennek s 
nem az eltiltó rendeleteknek tulajdonítom — ma már ilyen ese
tek csak sporadice fordulnak elő, mint annak a kornak homályos 
visszhangjai, melyben a tanárnak e működését mindenki az anya
giak nyomása szülte tisztességes keresetnek tekintette és valóban 
tekinthette is ! Engedje meg a t. közgyűlés, hogy a magántanitás 
e módjának további részletezését elhagyva, ennek sokkal szelidebb 
enyhébb rokonát, a tanárnak más intézetben való correpetorkodá- 
sát említsem fel; mit rendeletek nem tiltanak ugyan el, de hiszem 
azt, hogy nem sokára eljön az idő, mikor egyesele e szelidebb kül
sejű, de annál csalékonyabb tisztességes mellékkeresetről is lefog
nak mondani az összesnek érdekében! Nem lehet tagadnunk azon
ban azt, hogy, ha a magántanitás illetve correpetitió szükségességé
ről szó lehet, attól igazi sikert csak akkor várhatnánk, ha azt a 
tanár vezetné; mert csak ő tudja legjobban, hogy ennek vagy an
nak a tanulónak hol és mit kell helyre pótolnia, de tekintve a 
tanárnak exponált állását, reputatióját, függetlenségét, melyek amúgy 
is sokat szenvednek a hamisan költött hírek által; tegyünk le 
még a gondolatáról is annak, hogy a correpetitorkodásnak bárminő 
alakját magunknak valaha óhajtsuk!

A magántanitásnak az a módja, mely tanulók által végezte
tik, ismét háromféle t. i. az összes tanuló ifjúság, a VII.—Vili. osz
tálybeliek kivételével, 8-as vagy 10-es csoportokban egy-egy jelesebb
VII.—VIII. osztálybeli tanuló vagy theologus és egyetemi hallgató 
kezei alá adatnak, kik a gondjaikra bízott ifjakat az iskola falain 
belül, a felsőbbség által megállapított díjért s meghatározott idő
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ben a rendes órákon kívül naponkint rendszeresen oktatják s készítik 
a következő napi feladatokra. E magántanitás az igazgató és tan
vezető felügyelete alatt áll.

A második neme az — s középiskoláink legnagyobb részé
ben ma ez a szokás — midőn a szülők értesülvén fiaik csekély 
tehetségéről vagy hanyagságáról, többnyire — de nem mindig — 
az igazgató vagy osztálytanár, néha más tanár ajánlata folytán 
gyakran ilyesmi nélkül is, fiuk mellé vagy ugyanazon vagy más 
intézet tanulóját alkalmazzák u. n. correpetitorul. Az ilyen corre- 
petitorok működésére az igazgatóság csak nehány intézetben for
dít némi figyelmet.

A harmadik neme szerint az egyes tanárok a saját tárgyaik
ban gyenge tanulókat egyenként vagy csoportosan az ugyanazon 
osztálybeli s az illető tárgyakban erősebb tanulókra bízzák, kiknek 
— természetesen dij nélkül szigorúan meghagyott kötelességük 
gyengébb társaiknak folytonos privatisálása.

A magántanitás első neme, mint typicus alak, megtalálható 
ma a Királyhágón túli erdélyi ev. ref. collegiumokban, melyek 
közül egy-kettő, pl. a kolozsvári és n.-enyedi, úgy szólva teljes inter- 
naiusra van berendezve, a többiekben ez csak kevesebb tanulóra 
szorítkozik vagy meg is szűnt. Az ezen intézetekben hivatalo
san megállapított magántanitói rendszert, az erdélyi ev. ref. egy
házkerület állandó igazgató-tanácsának 1884-ben kiadott „Rend
szabályok, Törv. és utasítások“ VIII. fejezetében foglalt „Utasítás 
a magántanítók számára“ czimű pontokból a következőkben ismer
tethetem meg: a magántanitás és internatus czélja ekként van körül
írva „kollégiumaink áldott emlékű alapítói azon nemes czélból, 
hogy minél több jó igyekezeti!, szegény tanuló részesülhessen a 
köznevelés áldásaiban s a tanintézet a tehetségig egyszersmind 
nevelő intézet, ugyszólva szélesebben kiterjesztett családkor legyen, 
előrelátó bölcseséggel a tanulóknak együttlakási és együtttanulási 
rendszerét állapították meg“, tovább pedig igy Írja : „kollégiu
maink emez ősi szerkezetén alapszik nevezetesen a magántanitói 
rendszer is, ezen életrevaló, önerő-, önbizalom- és tigyesség-fejtő 
intézkedés, mely szerint minden elemi és gymnasiumi alsóbb osz
tályú (I.—IV, illetve V.-—VI.) tanulónak külön felügyelője, tanítója 
van, ki nem csak erkölcsi tekintetben vezetője tanítványainak, ha
nem egyszersmind az osztálytanító keze alá is dolgozik.“

A magántanító általános kötelességeiből kivonatosan a követ
kező pontokat emelem k i : 1. a magántanítók az igazgató és tan
vezető tanár közvetetlen felügyelete alatt állanak s igy ők is ne
vezik ki az osztály- és szaktanítók, valamint a felsőbb tudományo
kat, hallgató gondos és jó erkölcsi ifjak közül, kik tanítványaikat 
szülői gondozásban kötelesek részesíteni.

Itt meg kell jegyeznem, hogy az erdélyi gymnasiumokat 4 
elemi osztály előzi meg s úgy ezekben, mint a gymnasium négy
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alsó osztályában u. n. osztálytanítók — nevezik őket praecepto- 
roknak, jurátusoknak s esküdteknek is — tanítanak, kik rendesen 
végzett theologusok vagy lelkészi vizsgálatot tett egyének s u. n. 
osztálytanítói vizsgálatot kell tenniük, felsőbb osztálybeli s magán
tanítókról alkalmazott tanulóknak, pedig mint tudom régebben u. n. 
magántanítói vizsgálatot. Az osztálytanítói rendszer, legalább a 
gymn. négy alsó osztályára, az orsz. törvény értelmében változás 
alá fog esni.

2. A magántanítói díj egy-egy tanulótól egy tanévre négy uJ 
forint, melynek fizetése alul a szolgák és egészen szegény tanulók 
felmentetnek. 3. A magántanító az igazgató és tanvezető tanár 
engedélye nélkül tanítványt nem vállalhat. 4. A fizető tanít
ványok száma a nyolczat meg nem haladhatja s a szolgák és nem 
fizető szegény tanulókkal együtt sem emelkedhetik tíznél maga
sabbra s ezek rendesen ugyanazon osztálybeliek legyenek. 5. A 
tanítványokról, kik a magán tanítónak teljes felelőssége alá adatnak 
s a kiknek vagyonáról] leltárt készít vagy készíttet, pénzüket ke
zeli stb., lemondani engedély nélkül nem lehet. 6. A tanulók órán 
kívül teljesen a magántanítók felelős felügyelete alá tartoznak. 7. A 
magántanító úgy tekinthető, mint az osztálytanító segéde, miért 
ennek tanítási módszerével meg kell ismerkednie s az általános 
nevelési és tanítási szempontok megbeszélésére az osztályvezetők 
által időnkint tartandó értekezleten az egy osztályban működő 
magántanítóknál pontosan meg kell jelenniük s magukat az általános 
határozatokhoz alkalmazniuk. 8. Ha a magántanító az utasításban 
eléje szabott kötelességeket nem teljesíti pontosan, az intés és dor
gálás sikertelensége után tanítványait elveszíti.

A tanítás körül teljesítendő kötelességekből a következőket 
emelem ki szintén kivonatosan : 1. A magántanítónak tanítványai
val magát meg kell szerettetnie, 2. az osztályvezetővel gyakran 
érintkeznie, 3. mindennap d. u. 5—6-ig magántanítási órát tart, 
mely alkalommal a felhagyott leczkét számon kéri, a fiukat a ta
nulás módjára megtanítja s a feladatokat mentői több oldalról 
megvilágosítja, érthetővé teszi stb., 4. a felhagyott írásbeli dolgoza
tok megkészítésére az időt kiszabja s beszámolás után a dolgoza
tokat átnézi s a helyesírási hibákat kijavítja, az érdemleges bí
rálat és osztályozás azonban a szaktanító teendője, 5. a gyerme
kek nem tanításáért és hanyagságáért felelős.

Az utasítás továbbá „Az erkölcsi nevelés körüli kötelességek“, 
„Kellemes érzést okozó eszközök“ s a „Kellemetlen érzést okozó 
eszközök“ czimén pontokban írja elő a magántanítók számára a 
főbb paedagogiai elveket, melyeknek részletesebb ismertetésére 
nem térek át, minthogy azok a felvett kérdéssel csak távolabbi 
kapcsolatban állanak. Azt azonban mégis felemlítem a kellő tájé
kozás szempontjából, hogy a rendes magántanítási órák d. u. 
5—6-ig az illető magántanító szobájában tartatnak s könnyen
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megtörténik, bogy ugyanazon szobában és időben két s talán bá
rom tanító is foglalkoztatja tanítványait.

E rendszeres magántanítás természetesen némi változáson megy 
keresztül a benntlakással nem biró intézetekben s azokban, hol 
pl. sem theologusok, sem egyetemi hallgatók nincsenek; megjegy
zem, hogy Kolozsvárit a ref. collegiumban jelesebb egyetemi hall
gatók részesülnek a bennlakás és a magántanítóság kedvezményé
ben (ott csak a VII. és VIII. oszt. tanulói, — régebben I. és II. 
bölcsészek — végezik a magántanítói tisztet s néha akként, hogy 
kevés alkalmas tanuló hiányában, egy-egy jelesebb s alkalmasabb 
VII.—VIII. osztálybeli tanuló egy egész osztály magáutanításával 
megbizatik) s ha még, az egésznek ismertetéséül, megemlítem azt, 
hogy az ily módon hivatalos magánoktatásra kötelezett tanulók 
közül még nagyon soknak második magánoktatása illetve magán
tanítója is van, azt hiszem a rendszeres és kötelező magántanítás 
és tanulás lényegéről a t. közgyűlést eléggé tájékoztattam.

A mi e sajátságos magántanítói rendszer keletkezési idejét 
illeti, az mindenesetre régi s összeesik a mi ref. collegiumainknak 
s különösen az erdélyieknek alapításával, azóta együtt fejlődött 
velük s mint hű kisérő, sem a jó, sem a balsorsban el nem maradt 
tőlük. Az erdélyi embernek már a vérében van az, hogy magán
tanítás nélkül jó sikert felmutatni nem is lehet s e felfogásnak 
megfelelően, a ki csak teheti, meg ha nincs is fia reá szorulva, 
mégis csak tart mellette külön magántanítót. Ez inkább csak tár
sadalmi felfogásnak tekinthető, melynek kötelező ereje nagy pres- 
siót gyakorol az egyesekre. A nagyobb városokban általában, kü
lönösen pedig hazánk két szellemi középpontjában, hol a „kereslet“ 
is nagy, de méginkább a „kínálat“, ez a — mondhatnám ferde — 
felfogás a legnagyobb mértékben jelentkezik. Visszatérve azonban 
a rendszeres magántanítás ügyére, úgy hiszem, nem csalatkozom, 
ha annak keletkezése okát e két főtényezőben: a tanárok kevés 
— s a tanulók felette nagy számában keresem; mert tudvalevőleg 
ref. coliegiumaink — értem az összest — egészen a legújabb idő
kig tanulóik nagy számához képest aránytalanul csekély tanerővel 
rendelkeztek, kik mellé, hogy a mindenfelől összesereglett, hivatott 
és nem hivatott tanulók felett híven őrködhessenek s a nevelés 
nehéz feladatát is — mit sem ma, sem a múltban szem elől nem 
tévesztettek -— teljesíthessék, segítségre volt szükségük s ezt meg
találták a magántanítói rendszerben. A rendszer tökéletesedésével 
később a magántanítók tisztéhez fűződött a tanulók magánoktatása 
is s ennek alapján az a czél, hogy a kiválóbb, de szegény sorsú 
ifjak, inig egyfelől magukat a tanításban képezhetik, másfelől ez 
alapon magukat fenntarthassák.

A rendszer keletkezésének oka tehát határozottan humanus 
alapokon nyugszik s éppen azért létjogosultsága van,- habár csak 
egyik feladatának, t. i. a felügyeletnek s némileg a nevelésnek
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nalmainak megfelelő alakban; feladatának másik feléről pedig, t. i. 
a tanításról, mely hivatva volna a rendes órában tanítottak kiegé
szítésére, mint szükségtelenről — mit alább ki fogok fejteni — 
végleg le kellene mondania s alkalmazkodnia egy modern inter- 
natushoz, melynek, ha jól sejtem, egyáltalán nem lesz czélja, ily 
nagymérvű s kivétel nélkül kötelező magántanítás behozatala.

E magántanítói rendszer, több-kevesebb eltéréssel megvolt 
a Királyhágón inneni részek ref. collegiumaiban is, de valamennyi
ben megszttntettetett, igy a debreczeniben, ha jól tudom a 70-es 
évek végén, a sárospatakiban pedig valamivel későbben. Az erdély- 
részi ref. collegiumok sem ragaszkodnak hozzá valami nagyon, 
mert van olyan, melyben minden phasisában megpróbálták s végre, 
mint czélra nem vezetőt, eltörölték. Az internatus az éltető eleme, 
a hol ez nincs, ismertetett alakjában fölösleges s igy meg sem élhet!

Ezek után legyen szabad e magántanítói rendszerről, melyet 
nemcsak az említett utasításból, hanem valóságban is nagyon jól 
ismerek, komolyan megfontolt véleményemet az alábbiakban össze
foglalnom : először is mindannak, a mi az utasításban a magánta
nítók tisztéül elő van Írva, keresztülvitelét ily terjedelemben telje
sen kivihetetlennek tartom, avagy hiszi-é azt valaki, hogy egy VII. 
vagy VIII. osztálybeli tanuló, akár theologus vagy egyetemi hallgató, 
kinek magának is, ha csak meg akar felelni személyes teendőinek 
s nem akarja elveszteni ilynemű és másféle jótéteményét, rendel
kezik annyi fizikai idővel, a mennyi az utasításban pontról-pontra 
előirt magántanítói tisztének lelkiösmeretes betöltésére is elégséges? 
Én őszintén megvallom, nem hiszem s ezért az utasítás tekintélyes 
részét „Írott malaszt“-nak kell tartanom. Annyit azonban nemcsak 
hiszek, hanem tudok is, hogy a komoly törekvésű s kötelesség 
teljesítő ifjú ember mindkét feladatának lehető jó megoldásán fára
dozik . . . bizonyára nem testi fejlődésének előnyére; másodszor, 
egy még nevelés alatt álló fiatal tanuló lehet kész paedagogus s 
végezheti a professori teendőket (ne feledjük az utasítást!) ? én erre 
is csak nemmel felelhetek; harmadszor, ha már egyáltalán van 
valami sikere a magántanításnak, sztikséges-é az, hogy ebben vala
mennyi tanuló, a tanulásban ha halad, ha nem, részesüljön s azért 
fizessen ? feltéve, hogy a magántanítás ismertetett alakjanak valami 
különös és számbavehető eredménye csakugyan van, ez a helyes 
paedagogia szerint, mint gyógyszer csak ott és akkor alkalmaz
ható, a hol s a mikor beteg van, tehát a gyenge tehetségű s 
hanyag tanulóknál, a jó és jobb tanulóknál pedig határozottan 
kerülendő, mert ezek önerejükön is képesek leczkéikre elkészülni 
s feladataikat helyesen megfejteni; ha pedig erőszakkal gyógy
kezelés alá veszszük, akkor elveszítik önbizalmukat, munkakedvüket 
s a kissé nehéz feladattól lázba esnek s futnak az orvosért . . . 
azaz a hűséges magántanítóért, a ki azonnal segít is rajtuk! Az
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önerő, önbizalom s mi több, az önmunkásság — nem tudom az 
utasítás bevezető sorai igy értik-é — a magántanítóknál úgy a 
hogy fejlődik, de a tanulóknál nem; pedig a tanulónál is csak 
annak van maradandó becse és értéke, a mit önerején dolgozik 
fel s a mely tanuló ezt kicsi korában megszokta, attól, mint fel
nőtt embertől várhatunk önálló munkásságot az életben; mig az 
olyanoktól, kik már kicsi korukban megszokták a folytonos támo
gatást, bár mutatkozzanak genie-knek a ieczke felmondásban, ön
alkotta müvet ne igen várjunk !

A Királyhágón túli részen honos rendszeres magántanitáshoz 
hasonló, bár attól sokban el is tér az, a mely egyes bennlakással 
és convictussal összekötött róm. kath. főgymnasiumokban létezik. 
Ilyen van pl. a jézustársasági kalocsai érseki főgymn.-ban, melynek 
tüzetes megismertetését Menyhárt László igazgatónak köszönhetem. 
Itt ugyanis a „Stephaneum“ czimű intézetbe, ennek programmja szerint, 
évi 300 frt díjért oly ifjakat vesznek fel, „kik gymnasiumi tanulmá
nyokra adják magukat“, az említett díjért az ií]ak nemcsak teljes 
ellátásban s gondozásban részesülnek, hanem gond fordittatik ta
nulmányi etőmenetelükre is és pedig akként, hogy a „Stepha- 
neum“ mellé felállított a „Josephinum“ nevű intézet is, melybe 
teljesen ingyen a legjobb szegény tanulók vétetnek fel, a kik vi
szont szolgálat fejében a gyengébb Stephaneumi tanulók mellett 
instructorként működnek; egyébként valamennyi stephaneumi nö
vendéknek joga van arra, hogy felvilágosittatás czéljából tanárai
kat mindennap d. u. 0—7-ig saját szobájukban felkeressék. Azon 
gyengébb tanulók számára is, kik künnlaknak, szülők kérésére 
tanári ellenőrzés mellett szoktak instructorokat kirendelni a jó 
tanulók küzttl. Ezekből láthatjuk tehát, hogy itt is többféle mó
don gondoskodnak arról, hogy azon tanulók, kik az osztályban 
nem boldogulnak, magánúton is oktattassanak, bár, mint ezt Meny
hárt igazgató igen helyesen jegyzi meg „a magántanításnak (instrue 
torságnak) nem nagy barátai vagyunk s azért csak akkor s csak 
addig alkalmazzuk, a mikor s a meddig valóban szükséges. Külön
ben az egyéni önálló fejlődés rovására volna ezen intézmény.“

Az egészhez csak az a megjegyzésem, hogy az ilyen intéze- 
zetekbe — értem pl. a „Stephaneum“-ot — convictusokba, minők 
más róm. katb. gymnasiumokban is vannak, a vagyonosabb szülők 
sokszor gyenge tehetségű fiaikat bizonyos felcsigázott reménynyel s 
követelményekkel viszik, mikkel szemben a tanárok némi erkölcsi 
kötelezettség nyomása alatt állanak, mely alól emancipálni magu
kat vajmi nehéz és akkor előáll a humanus hurok csábitó rez- 
getése s a .• . . . taneredmény csökkenése.

Valamennyi többi középiskolában —- gymnasiumban úgy, mint 
reáliskolában — a tanulók által végezett magántanitásnak második 
neme ismerhető fel, a mely csak akkor alkalmaztatik, ha a szük
ség úgy hozza magával, tehát csakis a gyenge tehetségű vagy
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hanyag tanulóknál. Ez a valódi correpetitió, a melynek, különösen 
az utóbb említett tanulókkal szemben, még van is némi értelme. 
Ennél azonban országszerte az a baj észlelhető, hogy a középis
kolák nagy része — s ez különösen jellemzi az államiakat — nem 
törődik vele akár nincs, akár van a fiúnak correpetitora, mert „ez 
a szülők dolga“. Ennek az a következménye, hogy a szülők ér
tesülvén fiuk hátramaradottságáról, a hiányok pótlására fogadnak 
olyan magántanitót — correpetitort — a minő éppen kínálkozik s 
igy történik meg az a visszás állapot, a mit Szilasi Mór tagtárs 
a budapesti tanári kör ápr. elején tartott ülésében számadatokkal 
kimutatott, hogy egy intézetben, ennek valószínűen nem előnyére, 
a legkülönbözőbb képzettségit, foglalkozású és nevelésű fiatal embe
rek végezik a correpetitiót. Persze a correpetitorok legnagyobb ré
szének sem ideje, sem kedve arra, hogy valamiképpen tudomást szerez
zen arról, hogy azon intézetben, melynek tanulóját correpetálja, 
milyen a tanítási rendszer, minő főelvet követnek a nevelésben, fe
gyelmezésben ; hanem tanit és fegyelmez saját felfogása szerint. 
E visszás állapoton segíteni nem valami nehéz, mert ha a fővá
rosi tanári karok kijelentik, habár csak a tanulók előtt, hogy nem 
szeretjük, ha titeket postások, vasutasok, távirászok, baromorvosok 
stb. correpetálnak, a szülők is értesülnek ezen elvről s bizonyára 
tartózkodóbbak lesznek a correpetitor fogadásban.

A vidéki középiskolákban, bár nem mindenikben, kissé több 
gondot fordítanak a correpetitorokra, könnyebben is tehetik azt, 
mert a „kereslet“ is kevesebb, de még inkább a „kínálat“ s igy 
a correpetitorok jobbára ugyanazon intézet jobb tanulói közül kerül
nek ki, kiknek némi utasítással való ellátása s bármi csekély 
számbavétele működésüknek könnyű dolog s jó hatással is van. 
A felügyeletet, mely legfölebb csak arra terjed ki, hogy a correpe- 
titoroktól az igazgató a tanítási időt bekéri, ugyancsak ő, vagy az 
osztálytanár gyakorolja az által, hogy a meghatározott időben taní
tót és tanítványt meglátogatja s arra is ügyel, hogy egy-egy kivá
lóbb tanuló efféle privát-teendőkkel idejét túlságosan el ne fecsé
relje. Néhol maga az igazgató, vagy az osztályfő ajánlja a szülőknek 
correpetitor fogadását, ez azonban csak kivételes és ritka esetben 
történik, a mi könnyen is érthető amaz általánosan uralkodó elv
ből kifolyólag, hogy a correpetitiónak csak nagyon kétes értékű 
becse van. Magam is tanári pályámon számos megfigyelést tettem 
erre nézve s oly kevés hasznát tapasztaltam, hogy a tanár műkö
désének e nemű támogatást, bátran megszüntethetőnek vélem anél
kül, hogy e miatt az általános oktatásügy valamit szenvedne. Az 
ily correpetitorok természetesen a szülőkkel közvetlenül érintkeznek 
s együtt állapítják meg úgy a tanítási órák számát, mint a díj meny- 
nyiségét.

Arra nézve, hogy correpetitorul mely osztálybeli tanulót sze
retnek alkalmazni, szintén kérdezősködtem a középiskolai igazgató-
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Ságoknál, s a legtöbb helyről — onnan t. i. a hol némi gondot 
fordítanak a correpetitorokra — ama válasz érkezett, hogy a szelid, 
jó magaviseletii, tanulni szerető, de gyenge tehetségű tanuló mellé 
saját kiválóbb osztálytársát ajánlják; ha pedig a fiú hanyag s e 
mellett csintalan és pajkos is, akkor egy felsőbb osztálybeli s eré
lyes tanulót. Én azt hiszem s úgyis tapasztaltam, hogy ez a leg
helyesebb s czélra vezetőbb eljárás. Más, de kevesebb középisko
lában pedig az a felfogás, az I—IV. osztályig sikerrel csak felsőbb 
osztálybeli tanulót alkalmazhatunk. A felsőbb osztálybeli sokkal 
jobban el van foglalva, mint sem kellő gondot fordíthatna az alsóbb 
osztálybeli tantárgyaira s mellé még a legtöbb esetben az illető 
tanárnak módszerét, kérdezés módját sem ismeri s igy alig vezetne 
nagyobb sikerre ez az eljárás; különben’ is, csak az a czél, hogy 
a gyengébb tanuló óráról órára készíttessék a leczkére, ezt pedig 
a saját osztályabeli jobban teljesítheti, mert együtt tanul gyengébb 
társával, szabad idejéből se vészit tehát annyit. Az egész művele
tet különben, mint már ezt többször hangoztattam, idővesztegetés
nek tartom mindkét részről^ határozott pénzpazarlásnak a másik 
részről; mert a középiskolának olyan tanulókra nincs szüksége, a 
kik a tanulmányok terén napról-napra csak vegetálnak! A magán- 
tanítás e nemére végezetül megjegyzem, hogy kellő határok közé 
szorítva s a szükséghez mérten alkalmazva, mai viszonyaink között 
ezt tartom a leghelyesebbnek, kívánatosnak tartom azonban, hogy 
a tanári karok az általuk ajánlatba hozott correpetitorokat a leg
szükségesebb instructiokkal lássák el s azok működésére lehetőleg 
felügyeljenek, valamint óhajtandónak vélem azt is, hogy ily közös 
megbeszélések alapján, minő ez a mostani is, megállapodás jöjjön 
létre közöttünk arra nézve, hogy mikor van helye correpetitiónak s 
kik teljesítsék azt, ugyanazon vagy felsőbb osztálybelik-e ? A rideg 
elzárkózást valamely lényeges kérdésben éppen úgy nem tarthatjuk 
helyesnek, mint annak tulhajtását!

A tanulók által teljesített magántanításnak harmadik és leg
olcsóbb, de korántsem jogosult neme az, midőn egyes tanárok 
gyenge tanítványaikat egyenként vagy csoportosan egy-egy jobb 
tanulóra bízzák, kiknek kötelességük azokat óráról-órára készíteni 
a leczkére s a kiket az ily módon rájok erőszakolt tanítványok 
készliletlenségeért az illető tanár kérdőre von s talán mégis büntet.

T. közgyűlés! miután az eddigiekben a lehető röviden meg
ismertettem a középiskolai magántanítás ügyét, legyen olyan kegyes 
és ajándékozzon meg becses türelmével addig, mig értekezésem 
befejezéséül szintén szólani fogok az iskoláról, a tanárról és tanít
ványról, mint az oktatásügy három főtényezőjéről s a  mig kifogom 
mutatni, hogy ezek közül melyiket s mily alapon okozom én azért, 
hogy az u. n. magántanításnak ily széles körben kell alkalmaztat
nia, vagy más szóval, mi az oka annak, hogy a rendes tanítási 
órákon kívül a tanulóknak oly nagy száma keresi az orvosszert a 
magánsegítségben.
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T. közgyűlés! valódi benső meggyőződéssel nyilvánítom ki 
azt, hogy a mi szép hazánk területén egyetlen-egy oly középiskolát 
és tanári testületet sem képzelek, melynek főtörekvése az ne volna, 
hogy tanítványait a rendes tanórák keretén belül a legjobban ellássa 
valamennyi tudomány alapismereteivel; nem képzelek tanárt, ki ne 
tudná azt, hogy neki mindent el kell követnie az órában, tanít
ványainak kellő kiképzésére! Középiskoláink ma már taneszközök
kel úgy fel vannak szerelve, — mindig csak relative kell értenünk, 
mert az az állapot soha sem fog bekövetkezni, midőn valami még 
ne hiányzanék —- hogy csak kivételesen akadunk olyanokra, melyek 
e tekintetben a követelményeknek meg nem felelnek ; tanártestü
leteink mindent elkövetnek arra, hogy a tanulóknak megkönnyítsék 
a tanulást; a beemléztetésről már régen lemondtunk, e helyett álta
lában kérdezve-tanítunk s rendszeresen foglalkoztatjuk az egész 
osztályt, jó és rossz tanulót kivétel nélkül; néha még az előirt tan
anyagot is — nézzük csak az Értesítőket — megnyirbáljuk irt
ott tanulóink előnyére, s ha a középiskola még sem érheti el amaz 
absolut czélját, sőt megközelíteni is alig tudja, hogy a tanulók az 
órában sajátítsák el a tárgyakat s még azon középiskola tanulóinak, 
melyben a tanulók száma osztályonkint 80—35-nél többre nem 
emelkedhetik, tekintélyes része a correpetitorok gyenge karjaiba 
kapaszkodik ; kérdem a középiskola vagy tanár oka-e ennek ? sem
miesetre sem! hanem ama, nálamnál sokkal tekintélyesebb részről 
gyakran hangoztatott társadalmi baj, mely szerint minden szülő 
fiából, legyen tehetsége reá vagy nem, „tudóst“ és „urat“ akar 
nevelni. Az életnek semmiféle pályáján sem ragaszkodnak oly maka
csul a „ktilömb ember légy, mint apád,“ különben szép elvnek 
keresztül viteléhez a szülők, mint éppen a középiskolázás terén ; 
de nekünk fájdalommal kell tapasztalnunk, hogy ennek gyakorlati 
czélja csak az „urhatnámság,“ a mi határozottan kimondva, egyik 
faja a nagyzásnak s egyik alakja a munkakerülésnek, mert midőn 
egy földmivesből vasúti bakterré urasodott ember, illetve annak a 
felesége számtalanszor kinyilvánítja előttem, hogy ismételten meg
bukott és tehetségnélküli fiát inkább elpusztítja, mintsem „urat“ 
ne neveljen belőle, — másnak az erőszakos taníttatást nem tekinthe
tem. Czélját érte, mert most szellemes mesterséget, a kéménysep- 
rőséget űzi s hozzá teszem, nem minden eredmény nélkül. Ilyen 
és ehhez hasonló eseteket magam is számtalant tudok, de miért 
részletezzem, hiszen ezek hasonló okokból egyformán jelentkeznek 
mindenütt!

Ez a felfogás kellő világításba helyezi nemcsak ama lázas 
törekvést, mely a gymnasiumok szaporítására irányul; hanem a mi 
még ennél veszélyesebb, meglevő gymnasiumaink viszonylagos túl- 
népességét, melynek, hogy „A középiskolai oktatás sikertelenségé
nek okairól“ irt közlemény. (Irta dr. Szemák István.) szavaival 
éljek, nagyon is „sok a salakja,“ miből a tiszta fémnek kiválasz
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tása még a legjobb kohónak sem sikerül teljesen s igy a forga
lomba jutott fémnek, az ország szellemi erejének, tőkéjének sem 
idehaza, sem külföldön nincs meg az a tekintélye, fénye, melyet más 
normálisabb viszonyok között élő nemzetnél méltán kiérdemelt, És 
ebben, fájdalom, nagy része van a középiskoláknak, s első sorban 
magának a gymnasiumnak, inig az odasereglett tehetségnélküli és 
kötelességérzetnélküli tanulók sokaságát, hol egy kis correpetitió- 
val, majd meg egy kis protectióval — ezzel szemben nem lehet 
elég erősen hangsúlyoznunk a tanár méltóságának s állása tekin
télyének megőrzését —■ osztályról-osztályra juttatja, évről-évre egy
két tárgyból javítva s végül „kegyelem elégségesek “-kel a Rubi- 
conon átusztatja, addig önálló magyar tudományosságról szó nem 
lehet; mit várjunk az ilyenektől a felsőbb tanulmányok elvégzése 
után is, hiszen azoknak sem kedvük, sem tehetségük nem lesz a 
tudományok egyik vagy másik ágának önálló mivelésére, sőt a 
komoly munkára sem, mert mindig könnyedén veszik az életet s 
szaporítják az inproduktiv elemek számát, melynek ma „proletariá
tus“ a neve. De ezektől nem is várjuk a tudományok mivelését, 
hanem a jobbaktól; nem is lehet azt kétségbe vonnunk, hogy a 
mi jó tanulóink közül válnak is ki tndománykedvelő férfiak s önálló 
munkások, de azt is meg kell vallanunk, hogy aránylag keve
sen, és pedig azért, mert a rossz tanulók dédelgetése s a velük 
való időpazarlás miatt, értem t. i. azt, midőn a tanár órákat fecsérel 
egy-egy rossz tanulóra, csakhogy valamire vigye, el kell hanyagol
nunk a jó- és jobbakat s ezek sem kapják a szükséges alapisme
reteket oly mértékben, mint a mennyi a tovább építhetésre alapul 
szükséges volna; határozottan ki merem mondani, hogy a középiskolai 
oktatás sikertelenségének legfőbb okai, a tehetségnélküli, rossz és 
hanyag tanulók; a kikre a tanításra szabott idő legnagyobb részét 
vesztegetjük s pedig midőn ezt teszsztik, nem követünk-e el kétszeres 
inhumanitást? ugyanakkor, midőn a tehetségnélkiilieket néhány évig 
igy dédelgetjük, — mert végre is valami eredményt mégis csak 
érünk el vele — s a szülők csak évek múlva jutnak arra a tudatra, 
hogy eddigi költekezésük kárba veszett, ugyanakkor, mondom, 
nem rövidítjük-e meg a jókat? a kik pedig mily előre haladhatnának 
ezen időpazarlás alatt!

Az orsz. középisk. törvény 1. §-ában világosan körül van Írva, 
hogy a középiskola „az ifjúságot magasabb általános műveltséghez 
juttassa és felsőbb tudományos képzésre előkészítse;“ elérhetjük-e 
ezt, ha a rossz tanulókkal való eredmény felmutatásra experimen- 
tálunk s a fentemlített czélzattal ide küldött, de kötelességteljesí
tésre meg nem szoktatott tanulókat, magán tanítással, correpetitióval 
s mit tudom én mivel legyezgetjiik. Férfiúi s hivatásszerű köteles
ségünk tehát az, hogy tanítványainkat már az alsó osztályokban 
komoly tanulmány tárgyaivá tegyük, s mihelyt azt veszszük észre, 
hogy valamelyik a középiskolai tanulmányokra nem alkalmas,

Tanáregyesületi Közlöny. XX. 3
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mutassuk meg neki az utat idejekorán béke-szerrel, melyen magá
nak, a munkafelosztás elvének alapján, jobb s alkalmasabb pályát 
találhat; de azt nem tűrhetjük tovább saját reputatiónk érdekében 
sem, hogy a nyilvános középiskolákat a tudományok kísérleti tele
peinek tekintsék a szülők; ha tehetségnélküli vagy későn fejlődő 
fiaikkal kísérletet akarnak mégis tenni, vigyék az örökös corre- 
petitió műhelyeibe, a magán-nevelő és oktató intézetekbe. Tisztünk
nek legnehezebb feladata a megrostálás, akár azért szorítunk le 
valamely fiút a középiskolai tanulóságról, mert nincs esze reá, akár, 
mert elhibázott családi nevelés folytán a kötelességteljesítést nem 
érti vagy épen rossz magaviseletű, egyaránt sújt bennünket az 
inhumanitas vádja a szülők s a közvélemény részéről, mely néha 
még a sajtóban is — habár csak vidéki — visszhangra talál.

Végre t. közgyűlés ! számot vetve az iskolának általános czél- 
jával, mindenek fölött pedig a középiskola feladatával s nem tévesztve 
szem elől a középiskolai oktatás nagyobb eredményét s ennek alap
ján az értelmi osztálynak, különösen pedig a tudományosan képzett 
egyének belső becsének emelését: a magántanításnak minden nemét, 
mint a melyek a nyilvános oktatás terén csak ephemer értékűek s 
azon czélzattal bírnak, mintha általuk a különben haladásra kép
telennek nyilvánított tanulók, haladásra képesekké válnának, álta
lánosságban szükségtelennek tartom; mert nézetem szerint azon 
tanuló számára, ki önerején is haladhat, fölösleges ; az olyan tanulók 
pedig, kik a rendes tanórák segítségével önerejükön nem haladhat
nak, a középiskolába nem valók!

Dr. Vida Károly.

6. sz. melléklet. .

Miért nem tudunk kellő s ik ert felm utatni az ó-klasszikus 
irodalom tan ításábó l ?

T i s z t e l t  k ö z g y ű l é s !
Soha sem hangzott fel annyi panasz iskoláink ellen, mint 

éppen napjainkban, különösen pedig gymnásiumainknál az ó-klasszikai 
nyelvek ellen; ezen nincs mit csodálkoznunk. Korunk mind jobban 
hódol a „hasznosság“ elvének és míg régen tán megelégedtek a 
szülők avval, hogy fiók iskolába jár, most már, midőn egy gyermek 
neveltetése jóval többe kerül s az iskolák niveau-ja és követelései 
is emelkedtek, az után is szorgosan kutatnak, mily eredménynyel 
tér haza fiók, a felmutatott siker megfelel-e a ráfordított költségnek 
és szorgalomnak ? És midőn látják, hogy az ó-klasszikai nyelvekre 
fordítanak a gymnásiumokban legtöbb időt, midőn látják a temérdek 
szógyűjteményt, fordítást, jegyzeteket stb., joggal keresik, mily sikert 
mutat fel akár a nyelv elsajátításában, akár az antik ismeretek 
gyarapodásában, s ha egyáltalában nem találják kielégítőnek az
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eredményt, jogosan panaszkodnak iskoláink ellen, miért ölik gyer
mekeiket oly nagy heti óraszámok mellett oly tárgyakkal, melyekből 
kellő sikert nem tudnak felmutatni!

Hogy a panasz nem alaptalan, megmutatta az 1883-iki ország
gyűlés, mely a görög nyelvet gymnásiumaink tantárgyaiból, majdnem 
kitörölte, legújabban maga a kultusz-miniszter is, midőn Frary 
hirhedtté vált munkáját lefordíttatta. Azóta is sokat beszéltek pro 
et contra, szakközlönyökben úgy, mint a lapokban, tanférfiak úgy 
mint laikusok. Sokat Írtak pro et contra, megújultak az általános 
panaszok, adták a jó tanácsokat, de csak általánosságban, speciális 
gyógyszert — tudtommal — senki sem ajánlott. Ez indított, t. köz
gyűlés arra, hogy igénytelen előadásommal e tekintélyes testület 
ünnepén megjelenjek, és azon óriási hiányokra rámutassak, melyek 
nálunk specialiter okozzák az ó-klasszikus irodalom tanításában 
való sikertelenséget, s melyeket magam is tősgyökeres magyar szü
letésemnél fogva tanuló koromban, majd mint egyetemi hallgató 
s végre tanári pályámon súlyosan éreztem.

Mert nagyon alaptalan a vád, hogy a magyar ifjúság nehezen 
tanulja az ó-klasszikai nyelveket és idegenkedik tőlük. A magyar 
ember, ha alkalma nyílik, egyáltalában könnyen tanulja az idegen 
nyelveket, csak úgy „ragad rá,“ mint mondani szokták: és hány 
művelt nagy nemzetnél találni azt a nyelvismeretet, melyet a kis 
magyarnál, hol nemcsak az intelligentia, de az iparos osztály is 2, 
sőt több nyelvet is beszél ? Már a köztünk élő sokféle nemzetiség 
miatt is utalva vagyunk erre igaz, de hogy a magyar jó nyelvérzékű, 
és a régi nyelveket is könnyen sajátjává teszi, annak erős bizo
nyítéka a harminczas éveknek megyei és országgyűlési kitűnő latin 
szónokai, vagy bogy csak a nem rég múlt időkből argumentáljak: 
az 1870. évi római zsinaton a világ minden részéből összegyűlt 
papság között a magyar főpapok beszéltek legszebben latinul.

Hát a mostani generátio annyira elütött volna elődeitől, hogy 
épen nem képes nyomukba lépni, s a nyelvek iránt való fogékony
sága teljesen eltompult volna ? A reáliák nagy kiterjedtsége és a 
tanulóknak különben is minden oldalról való túlterheltetése, melyet 
tagadnunk nem lehet, minden esetre sokban járultak hozzá, hogy 
ama nyelvek elsajátításában nem versenyezhetnek az elődökkel. 
Mindamellett ki merem mondani az Ítéletet, hogy az ó-klasszikai nyel
veknél több eredményt mutatunk fel a nyelvtani, mint az irodalmi 
tanításból. Bár az alsóbb osztályokban is vannak hiányok, s hogy 
ott is többre mehetnénk, azt szépen kifejtette Pirchala Imre „A latin 
nyelv tanítását előmozdító eszközökről“ czimű és közlönyünk 18. 
évf. 8. fűz.-ben megjelent értekezésében, melyben kimondotta, hogy
1. „a latin nyelv sikeres tanításához égető szükségünk van lehe
tőleg megállapodott s a nyelv minden fontosabb jelenségére kiter
jeszkedő magyar nyelvtanra.“ 2. „Szükségünk van a latin és magyar 
nyelv grammatikai, stylistikai és pbraseologiai sajátságainak minél

3*
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teljesebb egybevetésére“ és 3. „az összehasonlítás mondattani alapon 
történjék.“ Fájdalom ! ez ügyben még semmi sem történt, pedig míg 
ez irányban szerkesztett tankönyveink nem lesznek, a magyar iiju 
nyelvtani ismerete sem fog biztos alapon nyugodni. Nem tartozik 
ugyan előadásom keretébe a grammatikai tanítás eredménye, de 
felemlítettem, hogy már itt jelezzem az egyik és legfőbb akadályt 
az idegen nyelvek tanításában, melyet alább fejtek ki, t. i. tankönyv- 
iradalmunk szegénységét. Ha ugyanis az ó-klaszikai nyelvek taní
tását figyelemmel kisérjük, azt találjuk, hogy az iíjak a nyelv
tani ismereteket elég jól elsajátítják, s nagy részben kielégítően 
tudnak declinálni, coniugálni, ismerik a consecutio temporum s az 
összetett mondatok sajátságait és gyakorlataikban is tudják alkalmazni. 
Amint azután a felsőbb osztályokba lépnek, ahol az irodalmi okta
tás veszi kezdetét, s hol valóban eddigi fáradozásaiknak édes gyü
mölcsét szedhetnék, fogékonyságuk az igazi iránt elvész, figyelmök 
elernyed, s akárhány, a ki az alsó osztályokban szépen tudta a 
declinátiót, coniugatiót, a syntaxis szabályait stb. itt még azt is 
elfelejti. Mi az oka ennek a jelenségnek ? S e kérdéssel eljutottam 
thémám tulajdonképeni kifejtéséhez, t. i. miért nem tudunk kellő 
sikert felmutatni az ó-klaszikus irodalom tanításából ?

Első oka a ki nem elégítő eredménynek a még mindig dívó ósdi- 
ság, vaskalaposság. A mint philologusaink nagy része irtózik az alsó 
osztályokban az újkor vívmányától: a mondattani alapon való helyes 
tanítástól, úgy nem használják fel a felső osztályokban az ó-klaszi- 
kusok irodalmi tanításában amaz eszközöket és ismereteket, melyekkel 
a jelenkori philologia a régi fölé emelkedett, minők : a régiségtan, 
archaeologia, topographia, mythologia stb. Hanem felvesznek valamely 
auctorból egy könyvet vagy egy éneket, azt végig olvassák, a főfigyelem 
arra irányul, hogy a szók ki legyenek keresve, a fordítás meg legyen 
és egy pár nyelvtani constructiót felismerjenek. Arra, hogy a közön
séges helyeket kihagyják (hisz már Horácz énekelte a jó Homerosról, 
hogy „quandoque dormitat“) és csak az érdekesebb helyekkel nyerjék 
meg az ifjúság kedélyét, hogy lelkesedéssel buzdítsák amaz örök 
szépségű eszmékre, melyek az ó-klaszikusok értékét minden időre 
biztosították, nagyon sokan keveset gondolnak. Tekintsük csak meg 
az évi értesítők tananyagát, s azok mellettünk bizonyítanak. Ez öli 
meg első sorban az ifjú lelkesedését, s a hol ez kihal, ott szolgai 
munka marad csak, de nem előrehaladás 1 Még a legjobb tehetségű 
ifjú sem nemesebb ambitioból készül, hanem kényszerből, tanjegyért. 
Hogy ez valóban nagy akadály az ó-klasszikusok sikeres tanításában, 
arra két nagy költőből idézhetek. Lord Byron, ki annyira lelkese
dett Görögországért s az antik világért, „Childe Harold“ költemé
nyének IV. énekében Soracte említésénél így emlékszik vissza isko
lai tanulmányaira: „Nem hiába szedné itt össze, a ki akaija, emlékeit; 
nem hiába idézne klassikus elragadtatás közt s keltené latin vissz
hangokra a dombokat. Én sokkal jobban iszonyodtam ifjúkoromban
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az iskolai sivár leczkéktöl, melyeket a költő kedvéért szóról-szóra 
eldarálni kénytelen voltam, hogysem gyönyörrel emlékezném vissza 
olyasmire, mi eszembe hozná a mindennapi zagyvalékot, mely elbá
gyadt emlékező tehetségemet gyötörte. — — Tehát Isten veled 
Horácz, kit annyira gyűlöltem! Átok érteni és át nem érezni lyrai 
hevületed ; érteni, de soha sem szeretni versedet stb.“

Lamartine, ez a tisztult Ízlésű és mély érzelmű iró, hasonlókép 
az ó-klasszikusok sivár előadása és tanítása ellen panaszkodik „Pre
mieres méditations poétiques“ czimű munkája előszavában : „Ce furent 
Iá mes premieres notions et mes premiers avant-goűts de poésie (t. i. 
Dávid zsoltárai, melyet édes anyja magyarázott meg neki). Ils s’effa- 
cérent longtempsetentiérement sous le pénible travail de traduction obli- 
gée des poétes grecs et latins qu’on m’imposa ensuite comme á tous les 
enfants dans les études de collége. И у a de quoi dégouter le genre 
humain de tout sentiment poétique. La peine qu’un malheureux enfant 
se donne á apprendre une langue morte et á chercher dans un 
dictionnaire le sens frangais du mot qu’il lit en latin ou en grec dans 
Homere, dans Pindare ou dans Horace, lui enléve toute la volupté 
de coeur ou d’esprit que lui ferait la poésie mérne, s'il la Hsait 
couramment en age de raison. II  cherche, au lieu de jouir. II maudit 
le mot sans avoir le loisir de penser, au sens.“ Nagyon napjainkra 
illő szavak sok esetben. Valóban elfecsérlik az időt a szótározással, 
s mire azon örömhöz jutnának, hogy élvezzék a klasszikusok remek 
szépségeit, azt veszik észre, hogy kifogytak az időből. Az ily leiket 
ölő munkában azután ne csodáljuk, hogy a közönséges lelkek meg
utálják az örök szép forrásait, mikor oly nagy szellemek még férfi 
korukban is nehezteléssel gondolnak rájok vissza ! Ha a mostani 
kor fiát nem lelkesítjük, ha, a mit olvas, nem érzékeltetjük akár 
albumképekkel, akár szobrokkal, akár topográfiái vagy más régiség- 
tani rajzokkal stb., hanem csak azt kívánjuk, hogy egy nagy csomó 
szótárt és fordítást tudjon produkálni — az bizony nem fog lelkesülni 
az alig értett szövegért, hanem szívesebben fordul a reáliákhoz, 
vagy a modern irodalomhoz, melyet jobbau felfog, s melynek maga 
is több hasznát látja. Nézzük csak az iskolai önképző körök pályá
zatait vagy munkáik programmját, alig találunk das. philologiai 
dolgozatot, s ha tűznek is ki e szakból pályázatot, az nagy részben 
meddő marad, míg a többi szak kérdései iránt elég érdeklődés 
mutatkozik ! Kriterion-nak tekinthetjük ezt, mert nem a kényszer, 
de a kedv kifolyása! A cl. philologia az uotlsó évtizedek alatt 
rendkívül sokat haladt, az iskolának is a kor vívmányaival kell 
haladni, nem szabad a régi slendrianismusban tengődnie, mert az 
iskola van hivatva arra, hogy a Iddülö bajnokok sorába újakat állítson, 
a kik a liarczot ott folytassák, a hol amazok elhagyták!

A második és legfőbb oka a ki nem elégítő sikernek das. 
phil. irodalmunk szegénysége. A katona a jó fegyverrel, a tanuló a 
jó könyvvel boldogul és ér el sikert; pedig nálunk épen a jó tan
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könyvekben van óriási hiány. Lapozzuk csak végig a könyvtári 
repertóriumokat, s azt látjuk, hogy középiskolai philologiai tankönyv
irodalmunk nagyon szegény és hiányos. Sőt azt a distinctiót nálunk 
alig tehetni, a melyet a többi művelt nemzetnél, hogy van a tudós 
világnak külön és az iskolának külön cl. phil. irodalma. Nálunk 
a magyar tudós világnak szánt klasszikus kiadásaink, melyeket 
tanárjelölteink is használhatnának, kivéve P. Thewrewk Emil Ana- 
kreonját— fájdalom! nincsenek. A középiskoláink számára irt könyvek 
pedig olyanok nagy részben, hogy a felnőtteknek és a tanulóknak 
is van egyaránt Írva, s voltakép egyik czélnak sem felelnek meg. 
Sőt vannak olyan auctorok, melyekből semmiféle kiadást sem 
találhatni. E hiányokra utalok először.

A VIII. osztály számára elő van írva Tacitus Annales-e és Histo
riae; ez utóbbiból még mindig nincs magyar kiadás, az előbbi pedig 
hiányos; Petrovics az első 6 könyvet adta ki jegyzet nélkül, Budavári 
meg csak az I. könyvből 87 caputot. Szemelvényes Tacitus-kiadásnak, 
mely gymnásiumi oktatásunknak legczélszerűbben felelne meg, hire 
sincs. — Ciceróból van aránylag legtöbb munkánk, de hiányzik 
belőlök bizonyos tervszerűség, melyre pedig okvetetleniil szükség 
van oly termékeny írónál, s ama kiadások nagy része is puszta 
németből való fordítás, tekintet nélkül a magyar Ízlésre és szellemre, 
valamint viszonyainkra. — Virgiliusnak Aeneise kitűnő ismertetőre 
akadt Pirchalában, de sem Georgiconját, sem Bucolicáit nem talál 
hatni magyar kiadásban. — Liviusnak első könyveiből van sze
melvényes kiadás; 21. 22. könyve meg van egy pompás commentáros 
munkában, a Bartal-Malmosi-félében ; de a többiből ismét semmi, 
még szemelvény sincs, pedig mennyi szépség van azokban is, a 
melyekhez e miatt alig jut a magyar ifjúság. — Ovidiusból csak 
szemelvényes kiadás létezik, az is a németből átültetve; ha 
magyar alapon áll elő, egészen más alakban jelenik vala meg. — 
A legeredetibb római lyrikussal: Catullussal, s a hires elegia- 
irókkal: Tibullussal és Propertiussal, a satiricus Martialissal csak 
akkor ismerkedhetik meg ifjúságunk, ha esetleg tankönyve Pircha- 
lának jelesen szerkesztett Antbologia Latina-ja; különben csak Ovidius
ból alkothat magának képet. Kár, hogy annak II. része, mely a 
dialektikai költészetet ismerteti, oly sokáig késik!

A görög irodalomban még szegényebbek vagyunk ! Homéros- 
unk, melyet oly régóta olvastatnak iskoláinkban és a mely a görög 
irodalmi tanításnak középpontja, szűkölködik a tankönyvekben. 
Az Ábel-féle kiadás ugyan igen hasznavekető, de mind az Iliasból, 
mind az Odysseából eddig csak 3—3 ének jelent m eg; a Veres
féle kiadásból csak 6—(1 ének; innen van, hogy a magyar gym- 
násiumok legnagyobb részében német könyveket használnak, hogy 
mily sikerrel (?) ismeretes. Platonból Horváth Zs. Ízléstelen kiállítású 
és németből átvett,, elavult Apológiája és Kriton-ja járja, melynél 
sokkal sikerültebbek Szamosinak szemelvényei és haszonnal kezel



39

hetők, kár bogy késnek jegyzetei, mint az Eggenberger-féle kiadások 
nagy részénél. Sophoklés-t is emliti a tanterv, de hire sincs egy 
magyar kiadásnak; ismerve a kitűnő tragoedia-iró úgy nyelvi 
mint irodalmi méltatásának nehézségeit, nem is álmodhatunk arról, 
hogy tárgyaljuk Sophoklést addig, mig egy jó kommentáros magyar 
kiadás meg nem jelenik ; fordítása már megjelent, de várja a görög 
szöveget. — Herodotosból mind eddig csak az egy Dávid-féle szemel- 
vényes kiadás létezik, melynek szerintem, egy nagy hibája, hogy a 
szemelvények közt nem adja az egész mú tartalmi összefüggését és 
maga a szemelvény is kevés. — Xenophonból a Schenkl-Horváth-féle 
Khrestomathia van használatban, mely ép a legszebb művéből: a 
Memorabilia-ból ad legkevesebbet. — Mennyit hallják ifjaink magasz
talni a görög irodalom fényét, nagyságát, s mily silány adagokban 
ismerik meg a sokból Homérost, Platont, Herodotost ésXenophont; 
a többiből még izleltetőt sem nyernek. Az utasítások említik ugyan, 
hogy a görög lyrikusokból is helyén lenne szemelvényeket adni, 
pl. Solon, Theognis, Mimnermos, és Simonidés töredékeiből, vagy 
Pindaros ódáiból, de hát jó volna, hogy előbb egy alkalmas görög 
anthologia jelenjék meg ! Kis kincsnek megszerzése a nagy után 
való szomjat idézné elő !

íme, mennyi a hiány csak azon auctoroknál, melyeket a tan
terv előír, és mennyi kifogás emelhető a meglévők ellen; csak épen 
hogy van, de a tanítás sikerének előmozdításához vajmi keveset járul. 
A legtöbb bevezetésében az iró életrajza, irói méltatása, az akkori 
viszonyok leírása oly nehéz stylben és oly terjedelemben van elő
adva, mely nem tanulónak való, annak értelmi fokát túlhaladja; 
tanárjelöltjeinknek elég volna a készülésre, de egy tanulónak 
sok. Azután gyakran nem egyebek ezek, mint valamely német 
kiadásnak lefordításai, a nélkül, hogy a magyar ember gondolkodása 
szerint volnának átalakítva. A kommentárok szintén oly átültetések, 
s ép ezért gyakran azt magyarázzák, a mi fölösleges, a hol pedig 
szükség volna bővebb felvilágositási’a, ott mélyen hallgatnak. A hol 
magyar viszonyokra vagy írókra lehetne hivatkozás, azt nem teszik, 
mert a német eredetiben sem fordul elő, s ez már nagy hátrány a 
magyar ifjúságra, mert ez volna rá nézve legtöbb vonzerővel és 
érdekfölkeltéssel. Találtam iskolai használatra szánt könyvben oly 
kommentárt is, mely doctori dissertatiora hivatkozik, ugyan hol 
találja azt meg a tanuló ? Több helyen német, angol vagy latin 
citátumokkal adnak felvilágosítást, a mi ismét csak teher; a 
magyar ilju úgyis eleget küzd a nyelve természetétől elütő nyelvek 
sajátságainak megismerésével, ha ebben segíteni akarjuk, adjuk a 
felvilágosítást, a magyarázást magyarul, s ne idegen nyelven. — 
Egyáltalában nagyon itt az ideje, hogy pl. philologiánk munkásai 
emancipálják magokat a tisztán német befolyás alól, melynek szőr
szálhasogató irányával és elvont philosophiai észjárásával a magyar 
természet meg nem egyezik, azzal nem rokonszenvez. Annyira
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beette e téves nézet magát már nemzetünkbe, bogy a legmagyarabb 
gymnásiumainkban is német kiadásokat használnak még azokból is, 
melyekből jó magyar munkák vannak ; tán azt hiszik, hogy mind
járt nagyobb lesz a tekintély, ha egy német kiadásból olvastatnak ?! 
Joggal szólalt fel közlönyünk ez idei évfolyamában ez ügyben, 
Köpesdy Sándor és kért helyet a magyar szerzőknek ! Inkább a 
franczia és angol munkákat vegyék példányul, melyeknek szellemes 
könnyebbsége jobban megfelel a mi ízlésünknek és gondolkodás- 
módunknak. Haladás már e téren is történik, örömmel kell con- 
statálnunk; különösen az Eggenberger-féle czég kiadványai azok, 
melyek egy újabb s a magyar munkálkodásnak önállóbb jelenségeit 
tüntetik fel, mint a Lampl-féle kiadványok. Nemrég jelent meg 
Csengerytől is egy Ilias-kiadás, melyet úgy kiállítása mint kidol
gozása ajánl, s mely hivatva van az elterjedt Dindorf-féle kiadást 
teljesen kiszorítani iskoláinkból. — Eljött az idő, hogy elás. philologiai 
irodalmunkban is a nemzeti szellemet fejtsük ki, ne legyünk a 
külföldnek uszályhordozói avagy máj mólói; ha van valami, mi 
ifjúságunkat a mindinkább elharapódzó cosmopolitaságtól megóvja, 
úgy a nemzeti szellemben és alapon cultivált ó-klasszikai irodalom az !

Az ó-klasszikai irodalom tanítására szánt segédkönyveink szintén 
nagyon hiányosak. Micsoda fordítások forognak tanulóink kezei 
közt! ? Némelyik valóságos irodalmi botrány, s ilyennek segítségével 
kedvelje meg azután a magyar ifjú az antik irodalom szépségét? 
A legnehezebb auctorokhoz meg fordítás sincs. Egy ,uj vállalat 
indult meg e téren is Dávid István szerkesztése alatt, de ebben is 
többnél tapasztalhatni az elsietés nyomait és hogy — —■ vásári 
munka! Annál nagyobb bizalommal tekintünk az akadémia uj mun
kaköre : a görög és római classicusoknak magyarra fordítása elé. 
És hiszszük, hogy oly műfordítások után, minő Arany Aristophanese, 
Fábián Cicerója, Csiky Sophoklése és Plautusa, Thewrewk Ana- 
kreonja, Csengeri Catullusa stb. „longus ordo est idem decus 
petentium !“ S a  mit oly nemes verseny nyel kezdettek meg a huszas, 
30-as és 40-es évek irodalmi férfiai, azt méltó sikerrel koronázzák 
be korunk tehetséges és munkás Írói ! Csak egy volna óhajtandó, 
hogy e tekintetben bizonyos tervszerűséggel járnának e l ; mert még 
mindig a tájt vagyunk, a mit Bartal Antal mondott akadémiai szék
foglalójában : „nem tagadhatni, hogy a philologia mezején örven
detes élet kezd fejlődni ; de tekintve philologiai terményeinket, azért 
még nem mondhatjuk, hogy azokat valami tervszerűség és a philo- 
logiának ama eriteriuma, mely a külföld tudósainak ezen részben 
való munkálkodását becsessé teszi, kitüntetné : hiszeu nagyobbrészt 
még idegen nyomokon járunk, az eredetiségnek csekély a száma.“ 
Nagyon kívánatos tehát, hogy az akadémia, mely úgy szellemi mint 
anyagi tőkével bőven rendelkezik, iskoláink hiányait és szükségleteit 
is tekintetbe venné, akkor mihamarább teremthetnénk egy új és nem
zeti alapon müveit generátiot, mely az ó-klasszikusokat nagyobb hévvel,
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nagyobb körben karolná fel, s ennek nyomán fejleszthető lenne ma
gasabb pliil. i. irodalmunk i s ; mert a meddig szűk körbe szorítja 
azt az irodalmi miseria, gyors haladás nem várható. Azután azt a 
sok zagyvalék fordítást is ki lehetne küszöbölni, és műfordítással 
gyarapítani a szép eszméket, gyakorolni az Ítélő tehetséget, meg
kedvelteim az óklassikusokkal ott is. a hol eddig irtóztak tőlük.

A Franklin-társulat „Olcsó könyvtárában“ több érdekes és 
az ifjaknak tanulságos philologiai értekezés és munkácska jelent meg, 
nemkülönben az Athenaeum-társulat „Történeti könyvek,, ez. soro
zatában az ó-klasszikusok tanításához nagyon hasznos könyvecskéket 
nyújtott; de a mi feltűnő, a római irodalom történetét mindenki 
kerüli. Mig a görög irodalomra vagy 5 munkát is találunk, addig 
a rómaira — számbavehetőt — egyet sem. Most jelent meg egy 
kis munka Lampelnél, mely sok jó akarattal van irva, de nagyon 
megérzik rajta, hogy németből van átdolgozva, s erős philosophicus 
stylje miatt magyar ifjú bajosan fogja azt megkedvelni Vajha egy
előre csak oly munkát is kapnánk, minő Jebb görög irodalom tör
ténete ! — Nincs továbbá oly görög-római mythologiánk, mely 
ifjainknak főleg a költők olvasásánál világot gyújtana ; nincs egy reáí- 
encyclopaediánk, minő a németben elterjedt Lübker-féle, nincs régi- 
ségtani Mustrált szótárunk, minő az angol Rich-é, melyek pedig 
elengedhetetlen, legprimitívebb kellékek a philologiában ; nincs 
azután Görögország és Italia főbb helyeit illustráió topographiánk, 
helyes antik térképeink, albumaink, szobraink, szóval kis philologiai 
múzeumunk, melyek mind az újkor vívmányai, s melyek nélkül az 
ó-klasszikusokat kedvvel, lelkesülten, eredménynyel előadni nem lehet.

Azt vethetné valaki ez ellen, hogy ott a tanár, magyarázzon 
és jegyeztessen. Igen, csakhogy mindent nem lehet jegyzetbe 
foglaltatni, erre elegendő idő sem jut, meg az ifjú önmunkálkodására 
is kell valamit bíznunk, ha azt akarjuk, hogy öntudatosan tanuljon. 
És nálunk nem egy ifjú kedvét szegi, ha kutatásai közben arra jön, 
hogy oly könyv, mely tudvágyát kielégítené, vagy tétovázásában 
felvilágosítaná, magyar nyelven nincs is ; abba hagyja buzgalma, 
mert nem mindenkinek van oly szívós kitartása, minő volt egy 
Körösi Csorna Sándornak !

Tán huzamosabban időztem, tisztelt közgyűlés! e tárgynál, 
és talán próbára is tettem becses figyelmöket, de részletesen akar
tam feltárni elás. pbil. tankönyvirodalmunk hiányait, hogy felhívjam 
hivatott íróink figyelmét, mit kell pótolni, mire van főleg szüksé
günk, hogy a magyar gymnasiumi ifjúságnak segítséget és vele mun
kakedvet nyújtsunk, s egyúttal tanításunk sikerét 'biztosítsuk !

Azért még az is kívánatos volna, hogy azon szép és alapvető 
értekezések, melyek philologiai irodalmunkat gazdagítják, de a melyek 
napilapokban, vagy fotyóiratokban avagy programmokban jelentek meg, 
és nem egy iskolai könyvtárban részint hiányzanak, részint csonkán 
vannak meg úgy, hogy már alig lehet hozzájok férni, új kiadásban
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jelennének meg, s igy főleg az újabb nemzedéknek tennének hasznos 
szolgálatot!

A harmadik ok, mely az ó-klasszikus irodalom sikeres tanítá
sát gátolja, a túlterhelés és a reáliáknak nagy mértékben való 
kiterjesztése, a gymnásiutnokban. Kényes dolog, érzem, e tárgyról szólni, 
t. közgyűlés ! de a magam tapasztalatára is támaszkodva merem 
azokat okul felhozni. ltjaink annyira el vannak foglalva óraszámok
kal, hogy physikai lehetetlenség nekik naponta 5—6 tárgyra elké
szülniük ; az otthoni munkásságra alig jut idejök, pedig ott tehetik 
magokévá az iskolában hallott dolgokat, ott érhetik meg eszökben 
áz uj eszme, az otthon csendjében, emészthetik meg a nagyobb 
adagban eléjök tálalt ismereteket. És azt nem tagadhatni, hogy a 
nyelvek kívánnak legtöbb időt az otthon való készülésnél. Szótárt 
forgatni, a szöveget lefordítani, az irodalmi, történeti, mytkologiai, 
régiségtani stb. adatokat összeolvasgatni, a nyelvtani szabályokat 
átnézni stb. annyi időt vesz igénybe, hogy a többi tárgyra alig 
vagy épen nem képes elkészülni a tanuló ; vagy ha azokat veszi 
elő, ebből marad készületlen! —- Azután a reáltárgyak úgy ki 
vannak terjedve és annyit kívánunk belőlök a gymnásiumokban, 
ndnt a reáliskolákban, ez okvetetlenül a nyelvek rovására esik, 
s velők a gymnásium van eredeti jelentőségében megtámadva. 
Igaz, hogy a humanióráknak meghagyták a nagy óraszámot, de 
melléjök helyezték a reáliákat, s ez által elvették azon szabad időt, 
melyet régebben a klasszikusok tanulására fordítottak. Könnyű az 
öregeknek dicsekedni, hogy milyeu jól beszéltek latinul, mikor 
minden tárgyat e nyelven tanultak, és hogy ennyi meg ennyi 
auctort emléztek be, mikor jutott erre bőven idejök, s a reáliákból 
alig tanultak valamit. Most ezekből tudnak sokat és jóval többet 
korunk tanulói, mint a régiek, de arra, hogy latinul beszéljenek és 
latin verseket száz számra tanuljanak be, még ha oly nagy kedv 
is buzogna bennök, nem érnek rá. Kevesbítsük a tanórák számát, 
engedjünk több időt a tanulók otthon való önmunkásságának, keves
bítsük a reáliák tananyagát, s akkor majd több sikert mutathatunk 
fel az ó-klasszikusok tanításából. De a mostani állapotokban előre
haladás alig fog mutatkozni, mert egyik a másiknak rovására esik. 
A gymnásium maradjon továbbra is kiválókig a humániorák kul- 
tiválója, a reáliákat fejleszszék tovább a reáliskolák ! E czélból van 
kétféle középiskolánk, melyet egyesíteni bajos dolog ; de ha sike
rülne az napjainkban, akkor valószínűleg Frary elve kerülne győ
zelemre, pedig hogy ez is csak újabb és nagy küzdelmet vonna 
maga után, azt mutatja azon hangulat, melylyel könyvét fogadták ! 
íme, t. közgyűlés! e három pontba foglaltam össze azon főbb okokat, 
hogy miért nem tudunk kellő sikert felmutatni az ó-klasszikus 
irodalom tanításából ! Miként tanítsuk hát, hogy kieligétő sikert 
mutassunk fel, az értekezésünk keretén kívül esik, s tán egyesületünk, 
mely első sorban van hivatva, talál utat és módot arra, hogy avatott
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tollal fejtesse ki « thémát! Mert a panaszok elől többé nem dughat
juk be füleinket! Gymnásiumi tanításunknak góczpontja, az ó-klasz- 
szikai nyelvek vannak kitéve legjobban és mind hevesebbé való 
támadásoknak, s tudjuk, hogy nem ok nélkül ! Ha ez okok meg- 
sziintethetők és érezzük, hogy vannak eszközök, melyek segítségével 
szebb siker biztosítható, akkor azokat mielőbb igénybe kell vennünk, 
hogy a panaszok elnémuljanak, és örömet keltő eredménynyel áldoz
hassunk a haza oltárán ! (Mert régi, de igaz a mondás, hogy peri
culum in mora.)

Ha pedig csakugyan olyanok volnának azok a klasszikusok, 
hogy többé nem taníthatók sikerrel, vagy hagyjuk továbbá is a 
régi mederben és minduntalan halljuk a jajszót, hogy a tanulókat 
csak kínozzuk velők vagy nem tudnánk ezen segíteni, akkor magam 
is Frary zászlója alá csatlakoznám, s azt mondanám Catoként: 
„Linguas classicas delendas esse censeo !“

Szeged, 1886. junius.
Várkonyi Endre.

7. sz. melléklet.

A latin nyelv kérdése .
Mé l y e n  t i s z t e l t  k ö z g y ű l é s !

Az a mozgalom, melyet a nevelés feladata és a mindennapi 
élet fáradságos küzdelmei által szült eszmék elhamarkodott össze
vetése, jelszók, vagy épen a divat időnként megindítanak, — szo
kott következetességével e napokban ismét visszatért, hogy meg
tevőn kötelességét, jól megérdemelt nyugalmába vonuljon vissza. 
Vissza kell vonulnia, mert a vihar, zivatar s a szél utoljára is 
szellővé gyengülnek s elülnek szépen anélkül, hogy az általuk 
befutott és felkorbácsolt terület közös történeti hivatását megdön- 
tenék. Meg nem dönthetik, legfölebb akadályozzák, de leggyak
rabban elősegítik s ha megtisztították a levegőt, kétszeresen örülünk 
az új pompájában felragyogó napnak.

A legújabb mozgalom, mely „latin nyelv kérdése“ czím alatt 
a klasszikusok tanítása ellen irányul, jó táplálékot nyer az ó-világra 
nehezedő válságból, melyet szellemesen gazdasági kérdésnek keresz
tel el a mozgalom kitűnő vezetője. Nem czélom őt e térre követni, 
mert akkor ismertetést és czáfolatot kellene Írnom Frary könyvére, 
de ennek minden oldala annyira meg van vitatva s annyira isme
retes a M. T. közgyűlés tagjai előtt, hogy az unalmasság vádja 
nélkül nem bocsájtkozhatnám ismételésekbe, s ha mégis a latin 
nyelv kérdését tűzöm szerény igényű felolvasásom élére, ezt azon 
czélból teszem, hogy a latin nyelv tanítása és a pedagógia követe
lései és helyes alkalmazása között levő összefüggésről csekély erőm
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szerint szóljak. Mellőzve tehát minden más kérdést, csupán ennek 
kimutatására bátorkodom a M. T. közgyűlés szives türelmét egy 
kis időre igénybe venni.

** *
A latin nyelv kérdéséről szólván, közoktatásügyi viszonyaink 

szerint mindenekelőtt a gymnásiumi tanítás czélját kell vizsgálnunk, 
s mivel ez a tudományos előkészületet nem „a puszta rátanításra, 
hanem inkább a megfigyelés ápolására és a gondolkozás fejlesz
tésére, az értelmi nevelésre“ akarja fektetni, — átalában a nevelés 
feladatát kell tisztába hoznunk; (a nevelést pedig mint tudományt 
tekintvén, czélját csak úgy tűzhetjük ki, ha tudjuk, hogy miféle az 
a szükség, melynek eleget akar tenni).

A nép élő szervezet, s mint ilyen különböző alakulásai külön
böző működésre vannak utalva, valamint a gyermeket nem tanít
hatjuk arra, hogy fején járjon s viszont lábait nem kötjük össze, 
midőn járni tanul, — úgy meg kell különböztetnünk a különböző 
osztályok valószínű működési körét is és számba vévén ugyan az 
egésznek összhangzását, nem lehet tekintet nélkül lennünk arra, 
hogy a társadalom nem úgy van szervezve, hogy annak minden 
egyes tagja ugyanazon műveltségben részesüljön. Bizonyos ellen
súlyokkal fönn kell köztük tartani azon egyenlőtlenségeket, melyek 
magokban véve nem állhatnak ugyan meg, de egymásra vonat
koztatva hasznos, sőt szükséges kiegészítői egymásnak.

Többen, köztük épen Frary is azt vetik szemére a gymná- 
siumuak, hogy nevelésében az arisztokratikus szellemű művelt
séget ápolja a demokratikus rovására, jóllehet — mondják — túl 
vagyunk már azon az időn, midőn a demokratikus haladásnak, 
mint küzdelmi eszköznek szüksége vita tárgyává tétethetnék. Azt 
mondják, hogy „a demokráczia diadala kötelességünkké teszi, hogy 
azon igazságokat, melyeket apáink sérthetetlenekiil tiszteltek, új 
megvitatás alá vegyük s minden bizonyítást újra kell átdolgoznunk, 
miközben sok, ami előbb megdönthetetlennek látszott, szofizmának 
bizonyul be s viszont sok paradoxon, megérlelődve helyet kér a 
józan ész kincsei között.“ Hát ez szellemes és csattanós vágás, de 
azért nem következik belőle az, hogy azon középiskolai oktatást, 
mely a tudományos előkészületet czélozza — elvessük, csak azért, 
mert ez szerintük arisztokratikus szellemű. A „Budapesti Szemlédnek 
múlt havi számában meglelent V. aláirású czikke szerint épen ez a 
nevelés lehet egyedül fönntartója azon egyenlőtlenségeknek, melyek 
kiegyenlítésül áz egyesre zabolát tesznek ugyan, de mindig csak az 
egésznek érdekében, az egyént korlátozzák, de a család, a nemzet 
és a faj föntartására szükségesek. A demokratikus szellem pedig, 
mivel ilyen arisztokratikus korlátozást nem enged meg, egy képzelt 
állapotot teremt, mely a születési egyenlőségen épülne fel, melyben 
a faj, a nemzet és a család érdekei szükségképen eltörpülnének az 
egyéni önzés mellett, mert az egyén úgy is mielőbb érvényesíti
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magát fejlesztés nélkül is, még pedig mint épen nálunk Magyar- 
országon sokszor sajnosán tapasztaljuk, nagyon is széthúzó módon, 
pedig a nemzettest csak addig egységes, csak addig tömör, amíg 
és amennyiben hagyományaihoz ragaszkodva azokat féltékenyen 
őrizi. Nagyon messze vezetne az arisztokratikus szellemű nevelésnek 
ily könnyelmű megvetése s a demokratikusnak forszírozása. Szüle
tésében mindenki egyenlő ; ha tehát ezen egyenlőséget tovább 
ápoljuk, akkor a fiú nem örökölhet az apától vagyont, nem tudo
mányt, nem irányt s mindenki élőiről kezdheti pályáját, mivel 
semmi szerzemény nem vitethetik át előnyképen egyikről a másikra 
s így egyik nemzedék nem folytathatná a másik által megkezdett 
munkát, azaz a demokratikus szellemű nevelést követve azon rop
pant téves állítással találjuk magunkat szemben, hogy ki-ki teljesen 
megoldhatja feladatát s nem szükséges semmit sem átadnunk az 
utánunk jövőknek, mert azok úgy sem vehetik át. Ez volna a 
haladásnak a legnagyobb megakadályozása s az ember rendelteté
sét szizifusi munkává tenné. E szerint iljaink nevelése nem volna 
más, mint annak tagadása, hogy as ember történeti lény.

Csakhogy ez tagadhatatlan s épen az embernek a történeti 
rendeltetése szabja elénk legbiztosabban azon utat, melyet a neve
lésnek követnie kell. Ugyanis azzal, ami a hasznossági elvnek 
egyik természetes következménye, hogy t. i. minden egyes ember 
teljesen elérheti feladatát, épen az ellenkezőről kell meggyőződ
nünk, ha a történelem tanúságait figyelemre méltatjuk, mert ott 
azt látjuk, hogy az ember fárad, küzd, épít, hogy a nagy útra, 
mely faja előtt áll egy kis irányjelzőt állíthasson fel, melyet az 
utána jövők majd követnek. A sírjába lépő nemzedéknek még 
tartja egyik kezét az új, melynek legelső feladata, hogy a hal
dokló intenczióit megismerje, tisztázza, magáévá tegye s tovább 
fejleszsze és az előbbi viszont csak akkor végezett jó munkát, ha 
a következők érdemesnek tartják azt arra, hogy tovább fejleszszék. 
Nem fogta fel az a nemzet saját történeti hivatását, mely maga 
elé tűzött czéljának elérésében végeredményt lát a nélkül, hogy 
azt örökségül kívánná hagyni az új nemzedéknek, vagy ha az új 
nemzedék nem arra törekednék, hogy megszerezze magának a 
képességet, melynél fogva ősei irányát követni, egész örökségéből 
azt, ami érdemes, kiválasztani s majd átvenni képes legyen.

A nevelés tehát eme szükségeknek akar eleget tenni, s a 
neveléstudomány, midőn czélját kitűzi, eme szükségeket tartja szem 
előtt; tehát összegyűjti amaz eredményeket, melyeket az egyes 
nemzedékek munkálkodásai vezető elveik szerint létrehoztak ; azaz 
a műveltséget (mely osztályok, népek és fajok szerint szinte vég
telenül szétágazik,) összefoglalja, rendszerezi, szóval áttekinthetővé 
teszi s egységes, világos képet tart a műveltségről az ifjú nem
zedék elé; — s itt találkozunk a gymnásiumi tanítás czéljával, 
mely, mint fónnebb láttuk, a megfigyelés ápolását, a gondolkozás
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fejlesztését, az értelmi nevelést tekinti feladatának, azaz czélja az 
általános műveltségnek egészséges képét nyújtani, hogy erre épít
hesse a tudományos előkészületet.

Elértem volna így feladatom fő részéhez, melyben most már 
az eszközökről kell szólnom, melyekkel a neveléstudomány gymná- 
siumainkban elérheti czélját, azaz a melyekkel gymnásiumaink a 
tudományos előkészület czéljából az általános műveltség egységes 
képét nyújthatják növendékeiknek.

A gymnásiumi tanítás épen azért, mivel az általános művelt
ségre akar építeni, tehát feladata a nevelés, az egyes tanszakokat, 
különösen az alsó osztályokban — hol a nevelésé a legtöbb tér — 
nem oszthatja meg az egyes tudományágak szerint, mert még nin
csen nevelve azon értelem, mely öntudatosan képes volna az egyes 
ágakat helyes összhangba hozni és ismét saját czéljai szerint meg
különböztetni, tehát azt lehetne hinni, hogy a reális tanszakoknak 
is épen annyi tért kell engedni a nevelés munkájában, mint a 
humánus tárgyaknak és pedig annál inkább, mert mindenki beis
meri, hogy a reális tárgyaknak nem kis nevelő hatásuk van, hogy 
pontos megfigyelésre, ovatos fogalomalkotásra s természetesen helyes 
következtetésekre szoktatják a növendéket, azonban s ezt meg kell 
engedni — csak akkor, ha már megelőzte azokat valami, mely az 
értelmet bizonyos fokra emelte, úgy hogy ez már lépést bir tar
tani az elvont fogalmak és törvények összefüggésével. Azaz a reál
tárgyak magokra hagyva nem lehetnek a nevelés eszközei, hanem 
kell, hogy megelőzze ezeket a nyelvtanítás. A nyelv ugyanis, ha 
legelső fokán tekintjük, mint beszédet, mely öntudatlan használata 
a nyelvnek, már alapját képezi a művelődésnek, a mennyiben ez van 
hivatva arra, hogy egyik nemzedék munkássága által elért ered
ményeket a másiknak átadja. Minden kiejtett szó egy-egy tégla a 
műveltség nagy épületének alapjában ; ha pedig úgy tekintjük, mint 
a tanítás anyagát, ' akkor már a második fokra lépünk, midőn 
ugyanis a röpke szavat megtestesíti és állandóvá teszi az írás-. 
Ebből áll elő az irásmű és ebből az irodalom. A nevelés legelső 
lépése tehát feladata felé az írni tanítás, mert az első lépés a művelő
dés felé is s viszont az irás a legjobb alkalom az elemzésre, mert az 
írás és az Írásnak elolvasása közben a gyermek természetesen felosztja 
a beszédet szavakra, ezeket ismét szótagokra s végre hangokra. Eközben 
érezni fogja, hogy látköre tágui, új fogalmakra tesz szert, mert 
belátja, hogy előbbi folyó beszéde most bonyolúlt, de rendszeresen 
bonyolult cselekvés; azaz a gyermek értelme kezd fejlődni. A 
gymnásiumi nyelvi oktatás még két évig ugyan ezen alapon folytatja 
az elemi népiskolában így megkezdett értelem-fejlesztést, a mennyiben 
a nyelvnek, mint a gondolatkifejezés eszközének megfigyelő tag
lalásával foglalkozik, miből az a legnagyobb nyeresége, hogy feléb
reszti s öntudatossá teszi a helyes nyelvérzéket. A gyermek, ha 
nyelvérzéke tudatosan fejlődik, egyszerre csak belát abba a homályba.
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melyet teremt a folyó beszéd, midőn a dolgokat egymással annyi 
ezerféle kombináczióval viszonyba állítja, majd eloszlik értelme elől 
e homály, midőn már a nyelvi kifejezésekből kiveszi s külön-klilön 
állítja a gondolatokat, sőt saját gondolatainak kifejezésére bátran 
és öntudatosan használja a nyelv által nyújtott eszközöket. Amint 
tudatossá válik nyelvérzéke, amint gyarapodik nyelvkincse, úgy 
lesznek gondolatai is világosabbak, rendezettebbek, gondolkozása 
szabatosabb s értelme fejlettebb. Csak ekkor jöhetnek a reális sza
kok, hogy még figyelmesebbé tegyék a gyermeket s a fogalom
alakításban óvatosabbakká. s épen ezért viszont a reális tárgyak 
tanítását értelmes és szabatos nyelvi kifejezésekkel kell összekötni. 
A nyelvtanítás tehát az alapja a nevelésnek s azzal marad kapcso
latban továbbra is minden más szak. Mindez természetesen az 
anyanyelvi, a magyarnyelvi oktatásra vonatkozólag áll, melyet úgy 
kell tekintenünk, mint alapvetést minden tanszakra nézve. Akár az 
idegen nyelvek, akár a reális tárgyak tanításáról és tagadhatatlan 
képző és nevelő erejükről van szó, az mindig úgy értendő, hogy a 
magyar nyelv (vagy irodalom) taglalása mindig megelőzze az ide
gen nyelvek alakjainak a felfogását; illetőleg a reális szakok érlelő 
s fegyelmező hatása szintén csak az anyanyelv grammatikai, vagy 
irodalmi kezelésének nevelő hatására támaszkodik, azt erősíti s 
azon épít.

Ámde az anyanyelv formális kezelése által a növendék még 
nem jut a nyelvismeret tökéletes átértéséhez, mert nem tanult még 
semmi újat, hanem csak az ismereteset alakítja át. Arra, hogy a 
gondolatot el tudja majd választani a nyelvi kifejezéstől, csak akkor 
jut, ha látja, hogy ugyanazon tartalmat külön féleképen is ki lehet 
fejezni, ezt pedig csak valamely idegen nyelv megtanulása által 
lehet elérni. Itt ismét különbséget kell tennünk az idegen nyelv
nek olyan elsajátítása között, mint amilyen az anyanyelvé volt, s 
a nyelvtanból való megtanulás között. Ha az idegen nyelvet hasz
nálatból tanulja meg a növendék, ez által mindenesetre gyarapodik 
nyelvérzéke, melylyel pedig, mint láttuk, a gondolkodás szabatossága 
és világossága összefügg, mégis az életben azt tapasztaljuk, hogy 
a használatból való nyelvtanulás vajmi keveset ad a növendéknél 
gondolkozásának világosságához és szabatosságához, más szóval: 
a több nyelven beszélő annálfogva, hogy több nyelven beszél, egy 
cseppel sem műveltebb, mint ha csupán anyanyelvén beszélne. Ez 
onnan van, hogy az új nyelv megtanulása által szerzett ugyan új 
nyelvérzéket, de ismét csak öntudatlanul s igy nyelvérzékét csak 
több oldalúvá tette, de nem tudatossá, holott pedig a nyelvérzékben 
épen a tudatosság a főtényező, mit, mint fönnebb láttuk, részben 
megszerez már az anyanyelv grammatikai feldolgozásával, de a 
tökéletes átértés csak az idegen nyelv grammatikai tanulása közben 
szerezhető meg. Az idegen nyelv grammatikai tanulása az értelem 
nevelésére többet ér az anyanyelvinél, mert itt az anyag egészen
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iíj s több figyelmet igényel; — továbbá az idegen nyelvet folyto
nosan össze kell egyeztetnie a tanulónak saját nyelvérzékével s 
lassabban és figyelmesebben kell végeznie a gondolat és a nyelv
beli kifejezés szétválasztását, a megjelölendő dolog és a megjelö
lésre való nyelvi kifejezés közötti különbséget. Azok a különb
ségek, melyek minden nyelvben az anyagi és szellemi világ viszo
nyainak kifejezésénél megvannak, legjobban közreműködnek a 
nyelvérzék tudatossá tételében.

Ezen nyelvtanításnak, mely a mondottak szerint az anyanyel
vet illetőleg minden más tanszakkal összeköttetésbe- jut, mint 
látjuk nem más a feladata, mint a helyes gondolkodás tanítása; — 
csakhogy ha e tanítás a fönnebb többször említett grammatizálás 
mellett maradna, vajmi csekély értékű lenne a nevelés munkájá
ban. — Ez ugyanis formális kezelése a nyelvnek, — joggal kér
dezhető tehát, hogy mi az a minek formát akarunk adni, van-e 
forma tárgy nélkül, van-e valakinek mondani valója, ha hiányzik 
a gondolati, vagy érzelmi tartalom. A tárgy nélkül való formaliz
mus képzelt dolog a grammatizálás kapkodásában, mely kénytelen 
volt valami speciális képző erő létezésének a theoriáját felállítani, 
hogy indokolatlan álláspontját védelmezhesse s takargassa azokat 
a sebeket, melyeket a formalizmus túlhajtott alkalmazása üt a 
nyelvtanítás eredményességén, midőn a tanuló gondolkozását nem 
a mondat tartalmán akaija gyakorolni, midőn nem is szókkal, 
hanem csak azok alakjával s egymás közötti viszonyával foglalko
zik, s igy az éretlen gyermeket elvonásra kényszeríti — A nyelv 
formális kezelése legyen eszköz, de ne önczél, mert — mint láttuk — 
a nevelésnek az a legfőbb feladata, hogy a művelődés egységes 
képét nyújtsa, tehát a nyelvtanításnak is arra kell törekedni, hogy 
a tanuló fejlődő lelkét érintkezésbe hozza ama szellemi élettel, 
melynek megőrzése képezi egyik nemzedék feladatát, hogy az 
elődje által kijelölt s érdemesnek ítélt irányt átvehesse s folytat
hassa. Emez érintkező pontot pedig szintén a nyelv nyújtja, még 
pedig azon fontos hivatásánál fogva, hogy eszközül szolgál Írásmű
vek megteremtéséhez s így az irodalom megalkotásához.

A nyelv eme fontos tulajdonsága nagyon természetesen elvá
laszthatatlan magától a nyelvtől, mint tudattalan nyelvhasználattól, 
a mennyiben a nyelvhasználat mielőtt még a művelődésre felhasz
náltatnék, már is közvetítő egyik nemzedék szellemi munkásságá
nak eredményei s az utána jövőkéi között. Minden szó, a mit az 
egyik kiejt s a másik megért, tényező, — habár csak egy-egy 
porszemnyi is — a művelődés alapjainak megvetésében s viszont 
az irodalom ébreszti fel azon törekvést, mely a nyelvhasználat 
tudatossá való tételére irányul; következőleg a nevelés, midőn fel
adata felé törekszik, nem választhatja el az irodalmi tanítást a 
nyelvitől, az élő nyelv anyagát az alaktól s igy a nyelvi oktatás
nak kezdettől fogva irodalminak is kell lenni, mert ha már a kiej-
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tett és felfogott szó is a művelődés tényezője, mennyivel inkább 
tényező az irodalom, mely a leghívebb kifejezője azon kornak, 
melyben született s így nem a legalkalmasabb tényező-e arra nézve, 
hogy egy nemzedék érzületét, gondolkodását átadja a jövő nemze
déknek. Az irodalom tanulmányozása reális ismeret, a mennyiben 
az egyúttal lélektan, népisme és művelődéstörténet is. Egy-egy kor 
művelődése legtisztábban annak irodalmán tekinthető át, az iroda
lom viszi egyik nemzedék irányát és eszméit át a másikra, s így 
az irodalom közvetíti a művelődés folytonosságát.

Önként következik, hogy az irodalmi oktatásnál a magyar 
irodalom képezi az alapot, mert a magyar szellemi életet és irányt 
akarjuk átadni a jövő nemzedéknek, de valamint a nyelvtanulás
nál láttuk, hogy az anyanyelv grammatikai feldolgozása nem elég 
a nyelvérzék tudatossá tételére, ép úgy vagyunk a nemzeti iroda
lommal is. 11a ahhoz a nagy, nyílt kérdéshez akarunk szólani, 
hogy a gymnásiumban szükséges-e más irodalomnak a tanítása a 
nemzetin kívül (pedagógiai szempontból), vissza kell térnünk a 
gymnásiumi tanítás czéljához: — „A műveltség egységes képét nyúj
tani“ — hangzik a feladat — s méltán követi a kérdés: hogyan 
találhatunk egységes képet a különleges nemzeti irodalmakban?

Az elzárkózó faji s nemzetiségi érdekek, a leselkedő hatalmi 
aspirácziók, az elfojtott visszatorlási vágy egy részről, a kibékülés 
és csendes munkásság, a belső megerősödésre való törekvések, a 
lángoló bonszeretet másrészről, — szenvedély és munka, felkapott 
jelszavak és megfontolt eszmék, örömmámor és lehangoltság, túl- 
csapongó érdeklődés és elfásultság által teremtett viszonyok s az 
ezek között létrejött irodalmak vájjon nyujthatják-e azt a nevelő 
hatást, mely a műveltség egységes képét van hivatva megalkotni. 
A modern irodalmak eszménye oly annyira át van hatva a fónnebb 
vázolt kérdésektől, s annyira egyéni, hogy meglett emberek is 
nehezen és fáradságos munkával dolgozzák át, míg a vezető irányt 
azokból leszűrhetik, hogy átadják a jövő nemzedéknek. Így a gyer
mek, kinek neveléséről a gymnásiumban szó van, mennyire ki volna 
téve az elfogultság, az egyéni nézetek, sőt pártállások útvesztőjé
nek, veszélyeinek. Tehát az irodalmi oktatásra nem lehet elegendő 
csupán a nemzeti irodalom, még az olyan népeknél sem, mint a 
franczia, vagy a német, pedig ezeknél azóta él az irodalom, mióta 
csak történeti életet élnek, még sem nyújthatják azt a nevelő 
hatást, melynek feladata a műveltség egységes képét adni, mert 
nem mentek a fennebbi hibáktól s roppant nehézséggel is járna a 
kiszemelése annak, a mi a népek életére legtöbb hatással volt, sőt 
épen- e kiszemelés teremtene ismét nézetkülönbségeket, pártokat s 
pártküzdelmeket.

Ha a nevelés feladatának elérésére, még az olyan népeknél is, 
mint a franczia és a német — sem elegendő csupán a nemzeti 
irodalom, s annál kevésbbé nálunk, — az a kérdés merül fel, hogy

4Tanáregyesületi Közlöny. XX.
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a nemzeti irodalom mellé, melyik irodalomnak a tanítása veendő 
segédül s összehasonlításul. Erre csak az lehet a felelet, hogy azon 
irodalom, melynek termékeit az illető növendékek eszükkel leg
könnyebben felfoghatják s a melyiknek termékei a gyermek értel
mét biztos járáshoz szoktatják. — Bizonyára azt érti meg leg
könnyebben a gyermek, a mi az ő kedélyvilágának, lelki életének 
legjobban megfelel, a mely a művelődés legelső kútforrása az a 
legbefolyásosabb a művelődés felé törekvő gyermeki lélekre, midőn 
ez az egyszerű és erőteljes kifejezésekben saját öntudata fokozatos 
fejlődését látja visszatükrözni. Azaz, melyben nincs semmi külö
nös, semmi helyi, semmi egyedi, hanem általános érzelmet fejez 
ki, mely az emberi lélek rajzában oly egyszerű, mint maga a gyer
meki lélek, mely folyton az egyszerűről halad az összetettre, mely 
még nem von ki elméleti belátást, mint ahogy a gyermeknek nin
csenek még tanúságai, melyekből szabályokat vonhatna el, s végre, 
melynek formái nem alkalmazottak, hanem a tartalommal együtt 
születtek meg. Ilyen irodalma pedig — habozás nélkül kimond
hatjuk, hogy csak a klasszikus népeknek volt s különösen a görög
nek, melyből ez a latinba átültettetett a latin nyelv által a művelt 
világ számára megtartatott.

Ezt a nevelő hatást pedig valóban ritkán találjuk a modern 
nyelvek irodalmában s ép azért nem ereszkedhetnek le oly könnyen 
a gyermek psychologiájához. Ugyanis a modern irodalom nem álta
lános, hanem ellenkezőleg specziális, helyi és egyéni ügyannyira, 
hogy a leghíresebb irók gyakran csak oly emberek által érthetők, 
kiknek az Írókéhoz hasonló tapasztalataik vannak, vagy hasonló 
viszonyokat éltek át, sok irót pedig csakis saját nemzete ért meg. 
A modern irók olyanok, mint mi magunk vagyunk, nem annyira 
az értelemre iparkodnak hatni, mint inkább a képzelmet tündököl- 
tetik, minket és Íróinkat a képzelem merész, sőt vakmerő szöké
sekkel vezet, tehát járásunk nem biztos, más szavakkal: a növen
dékek a klasszikus irodalmak termékeit könnyebben felfogják, 
mint a modernéit s a klasszikus irodalom a növendék értelmét 
biztosabb járáshoz szoktatja.

Ha modern irodalom tanításával akarunk a művelődés egy
séges képe felé haladni, igen gyakran utunkat állja az egyéni 
nézet épen azért, mert a modern irodalom olyan, mint magunk, 
pedig a paedagogia ellen van, ha a tanár önmagát nem tagadja 
meg s mindent a tanítás tárgyává tesz, mit ő fontosnak hisz. A 
paedagogia nem a tanárt akarja ismételve látni a jövő nemzedék
ben, hanem inkább a tanár csak közvetítője legyen a megállapodott 
közszellemnek s tartsa magát mindattól távol, a mi e tekintetben 
nem kétségtelen.

Ehhez járul még, hogy a latin nyelv tanításának módszere 
sokkal kifejlettebb, mint a modern nyelveké. A latin nyelv taní
tásában olyan segédeszközeink vannak, milyeneket egy modern sem
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mutathat fel. A latin nyelv irodalmi termékei, ki vannak szemelve, 
s fel vannak dolgozva, — ha ugyan nem nálunk is — nyelvi, 
tárgyi s széptani tekintetben, nyelvtanok, szótárak, sitilisztikák, 
eszthetika. irodalomtörténet, mithologia, régiségtan, földrajz és tör
ténelem kínálkoznak a tanárnak segédeszközül s így a gyermekre 
nézve paedagogia, a tanárra nézve meg technikai okok is a latin 
nyelv tanítása mellett szólnak.

Nem lehet figyelmen kiviil hagynunk azon nevelő hatást, 
melyet a fordítások eszközölhetnek és pedig annyival inkább nem, 
mert a fönnebbiek az irodalomnak tartalmi tekintetben való feldol
gozására vonatkoznak s kétségtelen az, hogy a tartalmat jó rész
ben visszaadja a fordítás is, mint a művirág látása felkölti bennünk 
fogalomalakító tehetségünk működését, de minden tekintetben tiszta 
fogalmat nem alkothatunk a természetes virágról, mert a természe
tesnek minden egyedi tulajdonságát nem ismerteti meg a művirág. 
Nagyon sokan ismerjük pl. a Darvinizmust, helyesen is használjuk 
a beszédben, de soknak nincs tiszta fogalma róla, mert a képzetek 
meghatározásai igen élesek s azért kell, hogy igen világosak is 
legyenek s ép ez okból a képzelem, melyet a fönnebbi esetben a 
külső rokonság idézett föl, nem emelkedhetik fel a tiszta fogalom
alakításig.

Most már forduljunk még egyszer a gymnásiumi tanítás czél- 
jához. Ez főleg a tudományos. előkészület. Nem jogosan megköve- 
telheti-e tehát a gymnásiumból, mint a tudományos előkészületre 
első sorban hivatott iskolából kilépő növendék, hogy fogalma legyen 
azon irodalomról, melynek tartalma által értelme neveltetett. Azon 
növendék, ki tudományos előkészület végett megy a gymnásiumba, 
ne legyen-e saját szemeivel tájékozódva a latin irodalomtól elválaszt
hatatlan alaki kérdésekben ? Hiszen ha bármelyik irodalmat, mely
nek nevelő hatására alapítjuk az egységes műveltség képének 
nyújtását, melylyel kapcsolatba hozzuk az anyanyelvi s ez által a 
többi tanszakok tanítását, ha — mondom — bármelyik irodalmat 
úgy tanítanánk, hogy annak csak tartalmát dolgozza fel, alakjára 
nézve pedig mások Ítéletére szoruljon a tanuló, — akkor a taní
tásnak egyik sarkalatos elve ellen vétünk, t. i. az alaposság ellen. 
Értem e helyen azon alaposságot, mely a tanítás alanyára, a növen
dékre vonatkozik, mely az irodalmi tanítás fokán már azon alak
ban nyilatkozik, hogy a tudás pragmatikájára vezeti a növendéket 
s rendszeres átnézetet ad neki az illető tudományszakról, mely 
mellett a tanuló minden következő fokon oly önmunkásságot képes 
kifejteni, a minőt tőle kora és a tárgy természete igényel arra, 
hogy a tanitás összes czéljait, az önmunkásság kifejlését és a tár
gyak lehető tökéletes ismeretét elsajátíthassa. 1 la pedig valamely 
dolgot saját bírálatunk nélkül fogadunk el, az iránt csakhamar 
közönyösekké leszünk, mert tájékozatlanok vagyunk benne. Az 
alaposság hiányán burjánzik fel az indifferentismus s erre épen az 
iskola szoktassa növendékeit?

4*
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Szerintem tehát * a/, irodalmak s így a latin irodalom tartalmát 
nevelés és tudományos előkészítés czéljából nyelv nélkül tanítani 
ferde, sőt káros gyakorlat lehetne s épen ezért mindent el kell 
követnünk, hogy a latin nyelvtanítás grammatikai fokán mentői 
nagyobb eredményt mutathassunk fel, hogy az irodalmi tanítás is 
eredményesebb legyen s épen ezért van meg a modern irodalmak
nak is nevelő hatásuk. Azért, midőn a Tisztelt Közgyűlésnek szi
ves türelméért a legforróbb köszönetemet nyilvánítom, azzal vége
zem szavaimat, hogy nem volt czélom mindezekkel azt mondani, 
hogy egyedül csak a latin nyelv üdvözít, s latin nélkül nincs maga
sabb műveltség, hanem inkább kimutatni óhajtottam, hogy a klasz- 
szikus műveltség jogosult s a latin nyelv kérdése nem csak nem 
ellenkezik a paedagogia modern feladatával, sőt inkább azzal szo
ros összeköttetésben áll.

(Budapest). Szerelemhegyi Tivadar.

8. sz. melléklet.
I n d í t v á n y .

A Magyarországban levő valamennyi közép- és felső iskolák 
összes tanárainak és tanárnőinek valamelyik társ meghalásakor, a 
hátramaradt özvegy vagy gyermekek, illetőleg jogutódok kölcsönös 
segélyezése czéljából, egy tanári szövetkezetté leendő alakulása iránt 
és pedig oly módon, hogy az alakulandó szövetkezet minden tagja, 
valamelyik társnak elhalása esetében, a hátramaradt jogutódok részére 
annyiszor-mennyiszer 2 frtot fizetne.

1. Tekintve azt, hogy az ily módon alakult szövetkezet a 
Felsmann József által szerkesztett „Fő- és középiskolák névkönyve“ 
alapján jelenleg is legkevesebb 3500 tagot számlálna, a beállandó 
halál esetekor — bizonyos kezelési költség leszámitásával is — a 
hátramaradtak legkevesebb 6000 frt segélyben részesülnének, míg 
más részről a fizető tagok sem lennének nagyon megróva, minthogy 
az évenkinti haláleset a 25—70 év közötti életkorra, főleg tanári 
hivatalt viselő egyének közt, a dr. Vaszeloszky statisztikáját véve 
alapul, nem lenne nagyobb évenkinti 10-nél, mely egy tag részéről 
ugyancsak évenkiut 20 frtot igényelne, a mely évenkinti összegért 
pedig a biztosító intézetek a legkedvezőbb esetben sem biztosítanak 
többet egy pár ezer forintnál. Ha pedig ezt az évi 20 frtot az illető 
takarékpénztárilag kezeltetné, ez esetben, ha szinte 40 éven keresztül 
folytonosan rakná is azt be, még 0 % -os kamatnak kamatjával sem 
adná ki a 4000 frtot sem. Pedig hol van a biztosíték arra, hogy 
az illető 40 évig tanárkodik?

2. Tekintve azt, hogy ha a szövetkezet tagjai közül valamelyi
ket még ifjú korában ragadja el a nem válogató halál, a mikor 
lehet, hogy az elhalt társ özvegye kiskorú gyermekekkel marad el,



53

vagy semmi, vagy alig -számot tevő kegypénzzel; mi által volna ez 
esetben biztosítva az özvegy megélhetése s a kiskorú árvák 
neveltetése? Még a tervezett módon meglehetős segélyösszegnek 
volna birtokában, mely az özvegyet minden nagyobb anyagi gondtól 
menten képessé teszi anyagi kötelességeinek teljesítésére, sőt arra 
is, hogy bekövetkezhető új házasságkötésnél sokkal előnyösebb 
szövetségre lehet kilátása.

3. Ha pedig valamelyik idősebb társ valamely biztosító inté
zetnél már szerződtetve volna, ez esetben, ha a biztosítás nem régi, 
akkor azt kevés anyagi veszteséggel, p. o. a befizetett díjak '/.j-ának 
elvesztésével, föl lehet bontani, s a kétségtelenül jobbal fölcserélni. 
Ha másfelől a biztosítás régi, ez esetben a már különben is idős 
társnak úgy sem kell sok ideig a szövetkezeti évi 20 frtot befizet- 
getnie s mégis úgy részesttlend jogutóda annak áldásában, mint a 
legtovább fizetőnek.

4. Tekintettel arra, hogy a nőtlen ifjú tanár előtt, a tervezett 
szövetkezettel együtt járó nem miudennapi előny birtokában, leendő 
nősülése alkalmával oly magasabb társadalmi állással biró családok 
ajtai is megnyílnának, a melyek a jelen körülmények közt minden 
kopogtatásra hallgatással válaszolnának és ama kedvező esetben 
mindinkább gyérülne a száma azoknak a panaszoknak, hogy a tanár 
vagy a tanári állás, a magasabb társadalmi osztály által kicsinyel- 
tetik s lenézetik, viszont másfelől a családos tanárok számára is 
meglenne adva a mód és lehetőség arra, hogy leánygyermekeik 
férjhez menetelükkel, magasabb osztálybeliek közé juthatnának, s 
ily módon bizonyára bekövetkeznék az az óhajtott idő, a mikor az 
összes tanári kar társadalmi niveauja jelentékenyen emelkednék.

5. Tekintve végül azt a körülményt, hogy e szövetkezet 
megvalósulása esetében, melynek becsét emelné az a büszkének 
mondható öntudat, hogy ezt a magyar tanári kar nem külsegítséggel, 
hanem a kölcsönös viszonosság elvén saját erején és emberségéből 
alapította meg és tartja fenn, nem lenne a tanár kényszerítve csa
ládjának úgy a hogy biztosítása végett, vagy kétséges jövőjű biz
tosítási vagy némileg szégyenletes segélydíjak fizetésére, vagy pedig 
tőke-gyűjtésre forgácsolni erejét, mely mellett minden munkálkodása 
közben folyton folyvást zsibbasztja lelkét a reá nehezedő „atra 
cura.u hogy minő sors várakozik halála után hátrahagyott családjára, 
főkép ha az népes ? hanem minden összeget, a mint a jól felfogott 
tanári hivatás érdeke hozza magával, részint saját szellemi előmene
telére, részint tanulmányi utazások által, szellemi látáskörének tágí
tására, taneszközök készítése- s beszerzésére, közművelődési s huma- 
nisztikai czélok pártolására stb. fordítaná; míg másfelől, nagyobb 
anyagi gondoktól függetlenítve, derült lélekkel, élénkebb munka
kedvvel szentelhetné életét magasztos hivatásának ! Mert ha valahol, 
úgy itt áll az, hogy: „haud facile emergunt, quorum virtutibus 
obstat res angusta domi!“
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A mi már a kezelés módját illeti, ez nézetünk szerint legegy
szerűbb alakjában a következő lenne :

a) Az egész ügy vitelére kellő számú tagokból a központban 
(Budapesten) egy szövetkezeti bizottság volna alakítandó: egy elnök, 
pénzkezelő, jegyző s ebhez adott egy vagy két Írnokból, a kik 
tisztességes díjazásban részesülnének.

V) Halál esetén, és pedig ha az a központban történnék, az 
illető kör elnöke azonnal értesítené erről a szövetkezet elnökét s ez 
utasítaná a jegyzőt, akár a pénzkezelőt, hogy a vidéki körök elnö
keit szólítsa fel a 2 frt díjnak a szövetkezet tagjaitól leendő gyors 
beszedésére s a központba leendő beküldésére, honnan a segélyösszeg 
késedelem nélkül elküldetnék az erre jogosult részére, a ki azt 
nyugtázná.

Vidéken történő halálozás esetében az illető kör elnöke rögtön 
bejelentené azt a szövetkezeti bizottság elnökének, egyszersmind 
beszedné a segélydíjakat s beküldené a szövetkezeti bizottság elnö
kének, a ki továbbra úgy járna el, mint fentebb leírva volt. Az 
egész eljárás keresztülvitelére 30 nap bőven elégséges lenne.

c) A bizottság tagjainak díjazása kitelnék abból az évenkint 
p. o. 10 halálesetkor befolyandó 10,000 frt fölöslegből, mely a 
begyült összes 70,000 írtból a 60,000 frtot tevő összes segély pénz 
levonása után fenmaradna, sőt a kezelési költségen kívül évenkint 
még bizonyos összeget is lehetne abból tőkésíteni, melynek kivitele 
azonban a részletekre tartozik, melyeknek további fejtegetésébe 
bocsátkozni részünkről nem tartjuk szükségesnek.

d) A szövetkezet nőtlen és férjeden tagjai (ide értetnek az 
egyházi és szerzetes rendi tanárok is) a haláluk után esedékessé 
vált segélyösszeg hova fordításáról végrendeletileg szabadon rendel
kezhetnek, azonban az ez iránti szándékokat kötelesek a szövet
kezeti bizottság elnökének írásban bejelenteni; ennek kimaradása 
esetében azon összeg a szövetkezet tulajdonává válik.

e) A tanár egyesület igyekeznék az illető felsőbb helyen kiesz
közölni azt, hogy e segélyösszeg illetékmentes legyen.

f) A szövetkezeti bizottság egész évi működéséről a tanár- 
egyesület közgyűlésén beszámol.

M.-Sziget, 1886. április 28. Beadják :
Kardos Károly és Kovács Béla, 

tagok.

9. sz. melléklet.
Indítvány.

az „Országos Középiskolai Tanáregyesület“ 1886. év julius hó 8-kán 
tartandó közgyűléséhez.

„Tekintettel azon sanyarú viszonyokra, melyek a törvény szi
gorú meghagyása mellett is a tanárok nyugdíjazása ügyében az
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egyes, különben felekezeti intézeteknél mind e mai napig fennállanak, 
amennyiben még ma is van néhány középtanoda, melyeknek nyug
díj-alapjuk nincs s így azoknak tanárai bosszú terhes pályájuk 
után a legsötétebb jövőnek néznek eléje;

tekintettel továbbá arra, hogy az állami tanárokról, s az összes 
nép- és polgári iskolai tanítókról törvény útján gondoskodva van, 
csak éppen azon néhány felekezeti középiskolai tanár van oda dobva 
a legbizonytalanabb jövőnek :

kerestessék meg a nm. vallás és közoktatásügyi ministerium 
az iránt, hogy a néptanítók nyugdíjazásáról szóló törvény akként 
módosíttassák, miszerint azon középiskolák tanárai, melyek nyugdíj-' 
alappal nem bírnak, szintén beléphessenek azon módozat szerint, 
mint a polgári iskolai tanítók.“

Kelt Vágujhelyen, 1886. évi junius hó 22-én.
I)r. Mahler Mihsa, Gáspár Károly,
Endreiné Reiner Róza, Endrei Árpád,

Perényi Vilmos, 
egyesületi tagok.

10. sz. melléklet.

I n d í t v á n y .

„Egyesületünk közgyűlése intézzen kérést a nagymélt. közok- 
tatásügyminiszterhez, hogy évenként az ország összes középiskolái
ban megtartott érettségvizsgálatokról együttes Értesítőt (Jelentést) 
szerkesztessen s adjon ki, megküldvén azt az összes közép- és 
főiskoláknak, s az ilyeneket fönntartó hatóságoknak. A szerkesz
tendő Értesítő (Jelentés) foglalja magában:

1. Az érettségvizsgáló bizottságok névjegyzékeit intézetenként.
2. A kitűzött írásbeli feladatok sorozatát intézetenként, az 

egyes feladatok megoldását megkísérlők számának megjelölésével, 
s az osztályzati eredmények számokban föltüntetésével. A fordítás
feladatok szövege nem lévén — terjedelménél fogva — közölhető, 
azt tárgyuk és stiljök rövid jellemzése pótolná.

3. A szóbeli vizsgálatok — kérdések — tárgyköreinek rövid, 
de hú föltüntetését, a kérdezés- és felelés-módok alkalmas jellem
zésével.

4. Összehasonlító statisztikai kimutatásokat az érettségi vizs
gálatokról.

5. A főigazgatók és kormányképviselők hivatalos bírálati 
jelentéseiből a nyilvánosság elé való pontok kivonatát.

Egyébként ezen nyilvános adattár évente más-más főszempon
tok szerint volna szerkeszthető. Az adatokat a minisztériumtól 
évről-évre előre nyerendő utasításaik értelmében a főigazgatók és 
kormányképviselők gyűjtenék és szolgáltatnák.“



Megokolás. A középiskolai törvény s az érettségvizsgálatok
nak rajta alapuló szabályzata a középiskolai tanításügy színvona
lának országos emelését vallotta főczéljául.

Azonban e czélnak közvetetten előmozdítói elvégre is nem a 
kormány, a főigazgatók, a kormányképviselők, hanem a tanárok. 
Ezért helyez a törvény is különös súlyt a tanárképzésre. Ezért 
foglalkoztatja ennek kérdése máig is oly élénken az intéző és 
irányadó köröket.

De a tanárképzés magában még csak lehetővé teszi a tanítás
ügy fejlődését. E fejlődés virágainak termékenyítő spórákra van 
szükségük, hogy gyümölcsökké váljanak, ily termékenyítő hatások 
közé számíthatók mindenesetre a kormányi rendelkezések, a mód
szerre vonatkozó általános utasítások ; iskolalátogatások s ezeken ala
puló szakszerű észrevételek, figyelmeztetések, tanácsok. De mindezek 
lelketlen hatások ahhoz képest, melyet a tanárok és tanárkarok öntuda
tos nemes versenye, az országosan elért különböző eredmények felől 
való pontos tájékozódásuk van hivatva gyakorolni.

Ezen verseny útját megnyittatni, e tájékozódást könnyűvé 
és biztossá tétetni czélja a fennebbi indítványnak.

Az érettségvizsgálatok mind rendeltetésük, mind természetük 
szerint alkalmasak arra, hogy az illető intézet értékének, didakti
kai, pedagógiai és morális tekintetből, fokmutatói legyenek.

Az érettségvizsgálat híven mutatja az intézet egyéniségének 
tudományos, társadalmi és nemzeti eszményképét. Ezen eszmény
képek hazánkban nagyon sokképen különböznek egymástól. Hanem 
épen ezért alig képzelhetni tanulságosabb dolgot amaz eszmény
képek egymás mellé állításánál. Magyarország 107 teljes középis
kolájának érettségvizsgálati jegyzőkönyvei, lényeges tartalmuk tekin
tetéből, indítványom értelmében, egybeállítva, megmutatnák mind
azon irányokat, melyeket követnünk és a melyeket kerülnünk 
kell, ha — a mennyiben ez a középiskolán fordúlhat meg 
— önerején megállaudó és müveit magyar nemzetet akarunk. . . . 
Magok a tanügyi politika irányzói is reális czélpontokat fog
nak találni bennök; de — a mi főbb, mert közvetetlenebb 
eredmény — az egyes tanárok és tanártestületek pozitív és nega
tiv útmutatásokat fognak kikövetkeztetni belőlük didaktikai elveik 
szilárdítására vagy hajlítására, mindennapi munkásságuk mentői 
hasznosabbá tételére nézve. Verseny, üdvös verseny keletkezik a 
különböző czélokra nézve helyesség tekintetéből, az azonos czélokra 
nézve a megközelítés tekintetéből.

Eddig is megtörtént, hogy különböző rendbeli középiskolák 
érettségvizsgálatairól, hivatalos adatok és jelentések alapján, napi
lapokban és folyóiratokban egyes közlemények jelentek meg és 
nagyon sokan tehetünk bizonyságot, hogy már azok is mindnyá
junknak teljes- érdeklődésével találkoztak, és már azok is — noha 
csak töredékei az indítványoztam adattárnak — befolyást gyako
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roltak eljárásaink, tanári és testületi munkásságunk korrektségére, 
tudatosságára; fokozták önérzetünket, vagy mérsékelték önbizal
munk fölöslegét.

Az indítványom ellen fölhozható ellenvetésre készséggel elis
merem, hogy az egyes intézetek, évi Értesítőjükben, közölni szok
ták érettségvizsgálataik némely általános adatait. De figyelembe 
veendő:

a) hogy az intézetek évi Értesítőiben közölgetett adatok a 
legkedvezőbb esetben is csak jelentéktelenebb részét teszik az 
indítványom szerint követelt, és a jeleztem czélból érdekes ada
toknak.

b) Némely intézet igen-igen hiányos adatokat közöl. Magában 
a fővárosban is van középiskola, mely az érettségvizsgálati írásbeli 
feladatokat Értesítőjéből kifelejti.

c) Minden intézet Értesítőjének más-más berendezése vau, s 
némelynek tárgymutatója sincs; a keresés, összehasonlítás még a 
megtalálható anyagra nézve is elriasztó fáradsággal jár.

cl) Az intézetek nem a legtökéletesebb pontossággal szokták 
Értesítőiket egymással kicserélni; a megküldött Értesítőket sem 
kezelik minden intézetnél oly módon, hogy forgatásuk, tanulmányo
zásuk vonzóvá tétesssék.

Tapasztalatból szólok. Megkísértettem az 1884/5. évi érettség
vizsgálati feladatokat az Értesítők alapján tanulmányozni, de a 
fennebbi okok miatt nem több mint kétötödrész munkát sikerült 
végeznem.

Mindezeknél fogva hiszem, hogy az intézeti Értesítőkre való 
hivatkozás indítványomat nem alterálhatja.

Még csak azon lehető aggodalomra, illik reflektálnom, hogy 
indítványom valósulása elfajzó egyöntetűségre, az érettség vizsgála
toknak, s velők az intézetek működésének sablonszerűségére, élet
telen formaságokra vezethetne. Azt hiszem, ily aggodalomnak semmi 
alapja sincs az indítványozott adattárral szemben, melynek egyet
len jellemvonása az, hogy kumulálva, az összehasonlításra, okulásra 
nézve hozzáférhctőleg, kinálkozólag hozza nyilvánosságra azon 
tényeket, melyek külön külön amúgy is nyilvános jelleműek. Igenis, 
lesz ennek a szimultán nyilvánosságra hozatalnak bizonyos egyfor- 
másító ereje; de ennek az egyformaságnak, a mi ilyen utón jő 
létre, törik-szakad, bármily utón létre kell jőnie. A ki ettől irtózik, 
az nem a haladásnak, hanem a stagnálásnak, és nem az állam és 
nemzet közérdekeinek, hanem a „disszolucziónak“ barátja.

Indítványom megvalósításának költségei tekintetéből ellenve
tésre nem számítok s nem szólok szót.

Ajánlom az indítványt az idei közgyűlésre eljövendő tagtársak 
becses figyelmébe.

(Nagy-Enyed, április 15.) Váró Ferencz.
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11. sz. melléklet.

I n d í t v á n y .
1. Minekutána a minősítvényi táblázat némileg egy bizonyít

vány a tanár működéséről, értékéről s gyakran megtörténik, téves 
Ítélet vagy emberi gyengeség következtében az illető tanár — kinek 
részére kiállittatik — nagyon jó vagy nagyon rósz osztályzatot 
nyer, a nélkül, hogy azt esak sejtené is, s így magát a jövőben 
abboz tarthatná; de különben is egy ily bizonyítványnak nyilvá
nosnak is kell lenni: indítványom, hogy dolgoztassák ki és terjesz
tessék fel egy tervezet a magas minisztériumhoz azon kérelemmel, 
hogy a minősítvényi táblázat kitöltése — részint hogy ne egy 
személyre essék a felelősség, részint a felsorolt okoknál fogva — 
ne bízassák az igazgatókra, hanem legalább egy három tagból álló 
bizottságra, mely mellett az igazgató úgy is megteheti az ő titkos 
megjegyzéseit.

2. Minekutána a rajzoktatás a gymnásinmoknál a IV. osz- 
tálylyal megszakad, noha pályáján egyik-másik tán hasznát vehetné, 
indítványozom, hogy a rajzoktatás a felsőbb osztályokra is kiter
jesztessék, ha máskép nem, oly formán, hogy a rajztanár tartsa 
meg hetenként minden osztály számára a két órát, melyen azon 
növendékek vesznek részt, a kik pályájukra nézve szükségesnek 
tartják a rajzban a tovább képeztetést.

Beadja: Spotkovszky Károly.



O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁPEGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
XX. évfolyam. 2. szám. Október hó. 1886—87.

Folyóiratunk ügyében.

Egy lustrum óta minden esztendőben más szerkesztője van 
folyóiratunknak. Ez első tekintetre épen nem biztató; de összevetve 
azzal, hogy azért folyóiratunk mégis egyre emelkedik, arról tesz 
tanúságot, hogy előzőim minden kiváló személyes tulajdonságuk 
mellett is főerejüket az egyesületnek és tagjainak hathatós támo
gatásában bírták. Egy év oly rövid idő, mely csak épen arra elég, 
hogy az új szerkesztő kellően beleokuljon abba a nagy és nehéz 
munkába, melyet egy jelenben már több mint ezer tagot számláló 
nagy egyesületnek számtalan helyes kívánságot és jogos követelést 
kielégíteni hivatott folyóirata rak a vállaira.

E helyen is megvallom, nem óhajtottam a szerkesztő tisztsé
gét ; de minthogy egyesületünk választmánya oly kegyesen tünte
tett ki bizalmával, határozata előtt annál inkább meg kellett hajol
nom, mivel abban egyszersmind annak is adta zálogát, hogy nehéz 
munkámban ugyanoly jóindulattal és készséggel fog gyámolítani, 
mint a hogy istápolta előzőimet. így bizonyára szabad számítanom 
egyesületünk köreinek és egyes tagjainak szives támogatására is, 
melyet különben sem a magam személye részére, hanem csakis 
folyóiratunk javára a végre kérek, hogy a Közlöny jövőre is hú 
és méltó kifejezője lehessen az egyesületünk életében nyilvánuló jó 
szellemnek, és hogy mennél sikeresebben szolgálhassa az elébünk 
tűzött üdvös czélokat. Magam minden erőmből azon leszek, hogy 
a Közlöny az előzőim dicséretes fáradozása által elért színvonal alá 
ne sülyedjen. Nem buzgóságomon fog múlni, ha ez ígéretemnél az 
eredmény nem lesz nagyobb. De vajmi keveset nyom egy ember
nek akármily nagy iparkodása is ott, hol számosaknak okos taná-

6Tanáregyesületi Közlöny. XX.
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csáva és vállvetve támogató munkásságára van szükség. így leg
többet tisztelt tagtársaim szives közreműködésétől várok.

Nem czélzás nélkül ejtettem ki a közreműködés szót. A Köz
löny egyesületünké, édes mindnyájunké. Személyesen nincs több 
joga hozzá együnknek, mint másunknak. A Közlönynek tehát nem 
szabad a köznek akár rovására, akár pedig csak mellőzésével is 
pusztán egyeseknek az érdekeit szolgálnia. Erről magam soha egy 
pillanatig sem fogok megfeledkezni, valamint meg vagyok győződve, 
hogy e részben nem szorulnak az én kérő figyelmeztetésemre ama 
tisztelt tagtársaink sem, kik folyóiratunkat becses dolgozataikkal 
támogatni kívánják. A Közlönynek egyébiránt főkép egy rovata az, 
mely e szavakra késztetett, az „Irodalom,“ az ismertetések és bírá
latok rovata. Előzőimnek minden tapintata sem volt elég arra, 
hogy e rovatban közlőitek miatt az egyesület tagjai közt egyszer- 
másszor neheztelés, súrlódás, sőt ellenségeskedés ne támadjon. 
Tudom jól, hogy erre egyszer a bíráló, másszor a bírált, néha 
mind a kettő szolgáltatott okot; könnyű volna tehát rájuk háríta
nom a felelősséget. De kétségkívül része van ebben a rovatnak is, 
mely alkalmat nyitott arra, hogy az egyesületnek tagjai, kik békés 
együttműködésre szövetkeztek, az egyesület intentiójáról megfeled
kezve és vele homlokegyenest ellenkezőt cselekedve, egymással 
személyes harczra keljenek.

Nem vagyok fölhatalmazva arra, hogy az „Irodalom“ rovatot 
teljesen megszüntessem vagy a megjelent könyvek egyszerű regis- 
trálására szorítsam. De habár fenn kell tartanom, arra nem vagyok 
kötelezve, hogy szigorúan tárgyias ismertetéseken kívül egyebet 
közöljek benne. Erősen el vagyok tökélve, hogy minden egyenet
lenség elkerülése végett nemcsak a személyeskedéstől magától, akár 
pajtáskodás akár ellenségeskedés legyen a czélja és rugója, hanem 
annak még a puszta színétől is tisztán tartsam a Közlönynek amaz 
egyetlen rovatát, melybe ez idő szerint az olyas még beférkőzhet
nék. Azért kérve kérem tisztelt tagtársaimat, hogy az „Irodalom“ 
rovatba szánt közleményeikben a dicséretet és hibáztatást egyaránt 
csak cum grano salis, csak a szigorúan tárgyias ismertetés hatá
raiban maradva, gyakorolják. A szorosan vett bírálatok kimaradá
sát azzal szeretném pótolni, hogy lehetőség szerint minden közép
iskolai vonatkozású terméket ismertessek. Hogy ezt elérjem, e rovat 
számára csak mérsékelt terjedelmű dolgozatokat vagyok kénytelen 
kérni. E kérésemet egyúttal a többi közleményre is bátorkodom
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kiterjeszteni. Fölötte örvendetes, hogy nagy és még folyton gyara
podó egyesületünkben oly sokoldalú és változatos élet fejlődött, 
melynek hú visszatükrözése után a Közlöny korlátolt teréből igen 
kevés hely marad. Azt a keveset pedig a változatosság rovására 
hosszú dolgozatokkal elfoglalnom nem szabad.

A folyóirat külseje, berendezése nem változik. Az értekezések 
rovatából már boldogult Malmosi Károly barátom szerkesztősége óta 
ki van zárva minden pusztán szaktudományi dolgozat. Az ilyen 
művek számára ma már több és alkalmasabb tér van szakfolyó
iratainkban. E rovat tehát ezután is egyrészt egyesületi ügyeink, 
másrészt pedig főkép a középiskolai paedagogia, methodika, didak
tika és administrate köréből vett értekezéseknek lesz szentelve. A 
lapszemle hazai és külföldi folyóiratoknak körünkbe vágó neveze
tesebb methodikai és didaktikai értekezéseit fogja elég bő és tárgy 
szerint csoportosított kivonatokban ismertetni. A közoktatásügyi 
szemle figyelemmel kiséri a középiskolai érdekű hazai és külföldi 
hivatalos intézkedéseket és egyesületi mozgalmakat, valamint egy
begyűjti a hazai fontosabb rendeleteket. Az egyesületi élet rovata 
pontos tudósításokat közöl a választmány és a körök működéséről. 
Minden egyéb a középiskolai tanárvilágot érdeklő ügy a kérdések 
és feleletek meg a vegyesek rovatában leli meg helyét.

Ezeknek rövid vázolása után magamat és folyóiratunkat még 
egyszer tisztelt tagtársaim kegyes jóindulatába ajánlom.

Volf György.

5*



ÉRTEKEZÉSEK.

A t ö r t é n e l m i  k i á l l í t á s .

Lezajlottak a Budavár visszavételének emlékére rendezett ünne
pek. A sok szó, mint az már a szavak sorsa, elhangzott itt is 
és virágai, úgy látszik, nem kábították el az elméket. A kifej
tett fénynyel nem mindenki érte be s párhuzamot vontak a kül
föld hasonló emléknapjai és ezen ünnep közt, mely nem állott 
arányban tárgya fontosságával. A közönség hidegebb maradt, mint 
a rendezők remélték, kik a hazafias érzelem felbuzdulására szá
mítottak.

Azok a színpadias jelenetek, milyeneket hasonló alkalmakkor 
Németországban szoktak bemutatni a népnek, a történelmi menetek stb. 
csakugyan nem gyönyörködtették a kiváncsiak szemét; e föladat 
egy részét a színműírók vállalták magukra. Más különben inkább 
az a színe volt az egésznek, mintha tudósok, vagy legalább a 
tanultak s nem mindenki számára akarták volna hozzáférhetővé 
tenni a jubilaeumot. És hogy ez, kivált angol vendégek nyilatko
zatai szerint, csak félsikerre vezetett, abban olyan tanúlság van, 
min legjobb kölcsönös szemrehányások nélkül okulni.

Mert senkisem kételkedik abban, hogy eszmékben gazdag és 
formában bevégzett mű Széchen Antal gróf ünnepi beszéde; hogy 
njabb történelmi irodalmunknak egyik legremekebb alkotása Káro
lyi Árpád monographiája ; s hogy igen becsesek azok az egykorú 
tudósítások, melyek a Vatikáni Oklevéltár, Deák Farkas és Gyúr its 
Antal gondosságából jelentek meg. Ezek azonban inkább illetik a 
tudós világot, mint a nagy közönséget, miről bizonyosan tanúskod
hatnának a kiadók. Csak egyetlen megfelelő kísérlet történt a 
közönség históriai tudatának ébrentartására; s ez a történelmi 
kiállítás.
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A műcsarnok városligeti épületében augusztus 15-én nyílt 
meg. Azóta negyven nap és negyven éjjel mult el, mint akár a 
vízözön idején s a kiállítást Budapest lakosságának tizedrésze sem 
látta még. Volt-e Heidelbergben egy német is, ki otthon maradt 
egyetemének épen akkortájban tartott ünnepéről ? — Pedig egy 
egyetem megalkotásának emlékezete már a dolog természeténél 
fogva sem tarthat számot oly általánosságra, mint egy döntő csata 
megnyerésének fölelevenítése.

Műveltebb körök mindenesetre meghozták áldozatukat Klió- 
nak ; a nagy sokaságot azonban két-egy ok riaszthatta vissza : közöny 
s a históriai érzék hiánya.

Akár egyik, akár másik, a kérdés nagyon is az iskolákra 
tartozik ; főkép pedig a középiskolákra. Ezek kötelesek utat törni 
a történet szellemének, melynek ott a helye jelenünk minden alko
tásában, s mely nélkül nincs polgári tetterő. Főelv az igazság min
denben, történettudósok foliánsai közt ép úgy, mint a növendékei 
előtt őseikről beszélő tanító ajakán ; de úgy hallja ez igazságot az 
ifjú, hogy lelkesülni és ne mindjárt kritizálni tanúljon rajta. A 
spártai gyermek nem memorizálni, hanem hazát szeretni tanult a 
háromszáz hős nevének elmondásakor.

Iskoláinkban a történelem sohasem is volt s talán nem is 
lesz mostoha tárgy. És ha ma panaszkodunk, hogy a kiállítást, 
mely a múltból meríti anyagát, aránylag oly kevesen látogatják, 
ne feledjük, a népből mily kevesen tekintették meg az 1876-ban 
rendezett első ilynemű gyűjteményt, vagy még harmadéve is az 
ötvösmű-kiállítást. És ne feledjük, hogy fővárosi embernek akár
mikor van alkalma végigsétálni a nemzeti múzeum régiségtárán, 
vagy bevetődnie a képtárakba stb., hol a múltról való ösmereteit 
bővítheti.

Először történik azonban most, hogy határozott évszámhoz és 
eseményhez fűződő magyar históriai emlékeket ily nagy mennyiségben 
láthatni együtt. Amott századok hosszú sorának alkotásai foglal
koztattak figyelmet és emlékezőtehetséget, s mert igen is lekötötték 
ezeket, róluk a legbuzgóbb szemlélő is csak bajjal alkothatott 
helyes képet.

Ez a kiállítás — köszönet érte Majláth Béla s munkatársai 
ismereteinek és rendező kezének — maga is kép. Mintha látnék 
mindazt, mit Acsddy leirt : Magyarországot a visszahódítás korá
ban. Igazi történelmi panoráma, mindamellett, őszintén szólva, a
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panorámák fogyatékosságával egyetemben. Tagadhatatlan ugyanis, 
hogy külső, futólagosán kedvező benyomás kedvéért, egyes együvé 
tartozó p tárgyak nagyon is messze kerültek egymástól. A trophaeu- 
mok például arányosan, szépen vannak elhelyezve, s míg a közéjük 
állított szekrényeket végigvizsgálja, változatos tárgyak gyönyörköd
tetik a néző szemeit; az egynemű fegyvereket azonban nem tekint
heti át könnyen. E fegyvereket talán czélszerűbb lett volna lehe
tőleg azon csapatok szerint összeállítni, a melyek kizárólag vagy 
tulnyomólag éltek velők. így (a vértől mindenesetre megtisztítva) 
majdnem úgy van együtt nyíl, puska, yatagán, szurony, egyenes 
német, görbe magyar és török kard stb., a mint valaha az ostrom 
után heverhetett egymás mellett. A szemlélőnek több termen kell 
végighaladnia, hogy teljesen fölfegyverezzen egy hajdút, huszárt 
jancsárt, landsknechtet stb.

Koruk egy, de eredetük nem az; s ha történtek is kísérletek 
teljes fölszerelés bemutatására, egészben véve mégis a termek tet
szetős berendezése volt a főfeladat. Nem oly egyhangú, de nem is 
oly tanúlságos a különben igy is, úgy is jutalmazó séta.

Nagyon el vannak szórva a főleg Esterházyakat ábrázoló olaj
festmények s pl. azon XVII. századbeli jelmezképek is, mikkel 
majdnem mindenik terem sarkában találkozunk. Ez mindenesetre a 
hadiviselet összehasonlításának rovására megy. Igaz, hogy a termek 
alkotása is parancsoló szerepet vitt az elhelyezésben, mint ezt a leg
több nagy arczképet magában foglaló IV. terem tanúsítja, hol 1—2 kép 
a rossz világítás következtében teljesen áldozatúl esik; s majdnem 
e sorsra jut a nagyvezekényi csatát ábrázoló olajfestmény is.

Kívánatos lett volna ezeket a réz-, aczél- s fametszetekkel 
együtt úgy csoportosítni, hogy az ugyanazon személyt — pl. I. 
Lipótot, a pápát, Thököly Imrét — ábrázolók mind együvé kerül
jenek. így nagyobb ugyan a változatosság, de csaknem lehetetlen 
az arczvonások összehasonlítása, s a történeti húség megállapítása. 
El kell azonban ismerni, hogy a helyiség korlátolt volta, mely a 
rendezőket a térrel való gazdálkodásra kényszerítette, maga is 
gátolta az áttekinthetőséget.

A nyomtatványok, melyekről, vagy legalább egy részükről, maga 
Majláth írt kitűnő kalauzt, ebben mindenesetre igazabb képet adnak, 
mint azokban az alsó „tárlókéban, hová, a fegyverek lábaihoz, 
különösebb időrend nélkül kerültek. Ez egyébiránt nem ragyogó, 
de igen tanulságos része a kiállításnak ; másra természetesen nem
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igen való, mint a könyvnyomtatás akkori technikájának s azon 
érdeklődésnek megítélésére, melylyel a nagy esemény hírét Európa 
fogadta.

Megjegyzésre adhat okot a tárgyak származásának bonyolult 
volta is; tanúlságra szánt gyűjteménynél éppen nem mellékes dolog 
a számok és katalógusok segítségével könnyen vagy bajosan iga- 
zodhatik-e el a látogató. A nagy kalauz sok dicséretet érdemel, a 
kicsiny azonban néhol még 10 krajczáros árához képest is igen 
fukar szavú; pedig a látogatók java része inkább ezt szerzi meg.

Világos, hogy hibát találni könnyebb, mint jót állítni elő s a 
buzgó rendezők nem fogják rossz néven venni e néhány megjegyzést, 
mely különben sem áll elszigetelve. Azért sem vonhatni felelősségre 
őket, hogy a paragraphusaikhoz túl a rendén ragaszkodó külföldi 
gyűjtemények megtagadták tárgyaik átengedését. Dat pira, dat 
poma, qui non habet alia bona, örülhetünk, hogy mintegy 3000 
szám mégis együvé kerülhetett.

Nem lehet föladatom, hogy egyenként s behatóan ösmertessem 
a kiállítás kincseit, néha csak curiosumait. Heti és napilapok gyors 
tudósításaival nem kelhet versenyre a mi nehézkesebb mozgású 
Közlönyünk, melynek közönsége közvetetlen szemlélet, vagy bővebb 
leírások után úgyis tájékozódott már a gyűjtemény értéke iránt. 
Tarlózás nem sokat érne.

De talán fölvetnék egy kérdést, ha idejét múlta is e kiállítás
sal szemben. Azt, hogy a tanúlókra nézve miként lehetne mentül 
gyümölcsözőbbekké tenni eféle tárlatokat? A feleletet részben meg
adta már a rendezőség, mely közhírré tette, hogy a testületileg 
megjelenő növendékeknek egyes csoportokban való kalaúzolásáról 
s a tárgyak megmagyarázásáról gondoskodni fog. Ez mindenesetre 
sokkal jobb és tauúlságosabb eljárás volna annál, mikor a tudni- 
vágyó ifjú a múlt emlékein csüngő lelkesedéssel, kezében azonban 
egy szófukar katalógussal siet tárgytól tárgyhoz, hogy rendelteté
süket és provenientiájukat kibetűzze.

Az iskolának azonban megvannak a maga czéljai, melyektől a 
kiállítások kedvéért sem térhet el. Oly fiú. ki már hallotta a 
magyarok történetét, feltűnőbb akadály nélkül szemlélgetheti a 
hadjáratra vonatkozó eszközöket, mert van bizonyos képe a korról, 
melyben azokat használták. De még velők szemben is szükségesnek 
látszik az események összegezése, hogy az idő és más tantárgyak 
hatása alatt elhalványúlt történelmi képzeteik kissé megelevenűl-
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jenek. Szóval a tárgyak glossálását egy kis korrajznak kell meg
előznie és pedig oly kép, hogy a gyűjtemény tárgyai ezt a korraj
zot illustrálják. Külön meghatározott órában ily rendkívüli előadásra 
az illető intézetek történettanárai alkalmasint vállalkoznának.

Kezdőknél, kik a magyarok történetéből még talán csak a 
vezérek koránál járnak, mindenesetre több megfontolást követel 
az a kérdés, lebetne-é nekik későbbi századokból kikapott korrajzot 
történelmi fogalmaik megzavarása nélkül adni? Okkai-móddal min
denesetre lebet; hiszen ha a gyermek már az I. és II. osztályban 
hall görögökről, rómaiakról, vagy magyarokról történeti rajzokat 
és jellemképeket, mielőtt magát a történetet rendszeresen tanúlta, 
e korrajzok sorát magának a históriának rendszeres tárgyalása köz
ben is miért ne lehetne megtoldani még egy korrajzzal, kivált 
ha azt a gyermekek fogalomkörét ismerő tanár nyújtja'? Ezzel a 
körrel azonban számolni kell és nem szabad megengedni, hogy a 
növendék úgyszólván felügyelet és kellő segítség nélkül futván 
végig oly századot, melyet meg nem ösmerhet, eredményül a biztos 
haladásának útját vágó féltudást vigye haza. Mert a gyermek, a 
mint még akkor is bajosan tudja elképzelni a tért, mikor annak 
mérése elemeiben már bizonyos tájékozottságot szerzett, úgy nem 
csinál lelkiösmeretbe vágó dolgot abból sem, ha — az időrend 
alapfogalmaiba már bevezetve is — elcseréli a századokat. Nem rajta 
esnék meg először, hogy a fától nem látja az erdőt, (ismereteit 
helyes irányban és egymásutánban gyarapítni oly feladat, mely rá 
és tanárára nézve az iskola falain kivűl is kötelező.

Czélszerűen használva, jó alkalom erre a történelmi kiállítás; 
de még jobb az iskolai történelmi szertár. Míg tudniillik amaz 
igenis dús egy korra vonatkozó tárgyakban, úgy, hogy a gazdagság 
zavara könnyen megtévesztheti a növendéket, emez, az egyszerű 
curiosumok kizárásával, csupán az oktatás czéljaira okvetetlenül 
megkivántató tárgyakat tartalmazná s a kőbaltákon kezdve föl a 
legújabb kor nagyjainak arczképeiig hathatósan élénkíthetné a tanár 
előadását s biztosíthatná annak sikerét. A legjellemzőbbeket venné 
mindenből, a szavakkal csak fáradságosan magyarázható alakokat 
egy perez alatt világossá tenné és tartós alapot adva a fiúk kép
zelőerejének, biztos tudássá izmosítaná azt a jellemző alakokra 
nézve. Amúgy a túlgazdagságban kábultan csapongó képzeletet itt 
a legészszerűbben lehetne fölhasználni az események kiszinezéséhez. 
Elég melegen nem is hangsúlyozhatni az iskolák történelmi szertá-
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rainak fölállításával járó erkölcsi és tudományos hasznot. Csak a 
történelmi kiállításon kell egyszer végig sétálni, hogy a tárgyakat 
kalauzolás nélkül is az érdeklődés minden jele közt szemlélő ifja
kat látva, minden történettanár híve legyen ez eszmének, melynek 
valósítása, épen nem ütközik legyőzhetetlen akadályokba.

Addig is, míg más hasonló gyűjteményeknek az iskola czél- 
jaira való felhasználását illetőleg valami egyöntetű eljárásban álla
podhatnék meg a tanárvilág, e mostani történelmi kiállítás szintén 
gyümölcsöző lehet a história elemeiben már járatos ifjaknak; s 
köszönetét érdemelnek mindazon férfiak, kik az ügy iránt való 
buzgalmukkal ilyen, még ez alakban is nevezetes segédeszközt adtak 
ismereteik gyarapítására.

(Budapest.) Márki Sándor.

Az önképzőkörök.*)

Egyesületünk központi választmánya a tanári körök által tár
gyalandó indítványok és kérdések sorozatába fölvette a pozsonyi 
körnek azt a kérdését is, hogy a szigorú fölügyelet alatt álló önképző
körök szükségesek-e vagy nem ? Első tekintetre úgy látszik, mintha 
ez a kérdés nagyon idejét múlta volna, mert hiszen az önképző
körök nemcsak, hogy nem új intézmények a középiskolák életében, 
hanem közöttük igen soknak tisztes és irodalmi jelentőségű múltja 
van. Miért éppen csak most vetődik hát föl a létjogukat illető kér
dés? Véleményem szerint azért, mert a teljes középiskolák e tekin
tetben nem járnak el egyöntetűen, a mennyiben vagy nem alakult 
mindenikben még mostanig sem önképzőkör, vagy a meglevőknek 
szervezete és vezetése többé-kevésbbé különböző. Ebből az követ
kezik, hogy az önképzőkörök ügye nem illeszkedik be oly szabá
lyosan a középiskolai életbe, mint egyéb, a neveléssel és tanítással 
az önképzőköröknél különben sokkal lazább összefüggésben lévő 
dolgok, p. o. az énektanítás, a segélyző egyesületek sat.

* )  Ezt az előterjesztést a kecskeméti tanári kör f. é. ápr. 1-én tartott 
ülésében teljesen magáévá tette. Közlését már csak azért is helyén valónak 
látjuk, mert a t r s z t e n a i  k ö r  egészen ellenkező véleménynyel van az önképző
körökről. Kívánatos tehát, hogy többen szóljanak a dologhoz. A  s z e r k .
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Az önképzőkörökről igy szól az intézkedés : „A könyvtárral 
(ifjúsági) kapcsolatban a felsőbb két osztály tanulói önképzőkört is 
alakíthatnak, a könyvtárőr vagy egyes szaktanárok vezetése s fel
ügyelete és az igazgató szigorú ellenőrzése alatt, magánszorgalmuk 
és munkásságuk gyarapítására.“ Igaz, bogy ez intézkedésben nincs 
elrendelve az önképzőkörök létesítése, csupán megengedve ; de lia 
már léteznek, vagy létesülnek, kívánatos, hogy ingadozásnak, hatá
rozatlanságnak vagy éppen talán egyéni tetszésnek ne legyenek 
kitéve. A középiskolák újabban sok üdvös reformon mentek keresz
tül, minél fogva szervezetük annyira szabályozott, hogy az iskola 
életével összefüggő minden — még ha mellékes — dolognak is magán 
kell viselnie e szabályozottság bélyegét. S ha ebből a szempont
ból tekintjük az önképzőköröket, akkor a fentebbi kérdés nem csak 
időszerű, de jogosult i s ; mert vagy szükségesek az önképzőkörök 
s akkor bele kell illeszkedniük az iskolák egységes szervezetébe, 
vagy nem szükségesek, s mint ilyenek, csupán henye részt képez
nének a szabályos szervezetben, tehát mellőzni valók. Részemről 
sokkal komolyabbnak óhajtom tekinteni az önképzőkörök ügyét, 
hogysem a „szükséges“ és „nem szükséges“ között egy bizonyta
lan irányba vezető középutat elfogadhatónak ismerjek el.

Valaminek a jogosultsága, gyakran egyszersmind szükséges
sége is attól függ, hogy milyen föladatot teljesít és minő czélra 
törekszik. Az idézett intézkedésben az önképzőkörök czélja elég 
érthetően ugyan, de csak nagyjában van megjelölve : „a magán- 
szorgalom és a munkásság gyarapítása.“ Egy korábbi — az 1868. 
évből 15,501. sz. a. kelt — miniszt. rendelet, mely az önképző
köröket, minthogy „a tapasztalás szerint azok az ifjak önmunkás
ságának kifejtésére jótékony befolyással lehetnek,“ ezen „jótékony 
czél“ iránti tekintetből „elvileg“ szintén megengedhetöknek nyilvá
nítja, körülményesebben meghatározza ezt a czélt, mely nem más, 
m int: „a tanulmányok bármely ágából önálló dolgozatok készítése, 
fordítások, szépészeti elemzések, bírálatok, továbbá gyakorlások a 
szavalásokban. De ezekben önállóan csak érettebb ifjú foglalkoz- 
hatik lehető sikerrel, azért az egylet tagjai kizárólag csakis a felső 
osztályok tanulói lehetnek, és pedig a középtanodák mai állásánál 
fogva a főgymnasiumnak csak négy felső, a főreáliskolának pedig 
csak három felső osztályú növendékei lehetnek az egylet tagjaivá.“ 
A rendelet azután elég terjedelmesen foglalkozik az „egylet“ irányá
val, jellegével, a vele kapcsolatban levő könyvtárral és a vezetéssel
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Nyilván való, hogy már ez a rendelet az önképzőköröket üdvö
seknek, s ennélfogva ügyöket eléggé fontosnak is tekinti. Messze 
vezetne annak bizonyítgatása, hogy — Kölcseyként — az emberi 
kebelben ezerféle erő szendereg, melyeket fölébreszteni, kiművelni 
és tevékenynyé tenni emberi hivatásunkhoz tartozik. De melyik kor 
volna alkalmasabb a szendergő erők felköltésére, ha nem az ifjúé, 
ki lelkének üde fogékonyságával fordul a természet és szellem 
világa felé, melynek folyvást újabb és újabb, reá nézve eddig isme
retlen nyilvánulatai tárulnak föl előtte. A megismert jelenségek 
közt sok van olyan, a melyik visszhangot kelt az ifjúban, a ki 
aztán lassankint kezdi „magát érezni,“ a minek a következése az, 
hogy óhajtja magát érvényesíteni is. Ez az óhaj egész életünkön 
keresztül talán soha sem szólal meg erősebb hangon, mint az ifjú
korban, mely az előtte még ismeretlen, nem is sejtett nehézségekre 
és akadályokra nem számító határozatlan törekvések kora. Minden 
lépten-nyomon nagy példákkal találkozik a fiatal tanuló irodalmi 
ismereteinek gyűjtögetése közepeit, s jól tudja, hogy azok a nagyok 
valamikor szintén csak ott kezdték, szintén nem voltak többek, 
mint ő, s először nekik is csak „próbálni“ kellett; s minthogy ez 
a kor még nincs tisztában azzal, hogy hajlam és tehetség közt nagy 
a különbség, szabad-e rossz néven venni a gyermek-ifjútól, ha 
követi hajlamát és próbálni kezd? Nem szabad, sőt alkalmat kell 
neki adni, hogy hajlamának megfelelően érvényesíthesse magát, 
természetesen a kellő irányban és korlátok között.

Éppen ebben tűnik ki az önképzőkörök fontossága, nem any- 
nyira a czél, mint inkább eszközeinek, a körülményeknek és mó
doknak szempontjából. Mert ha fölvetjük azt a kérdést, hogy szük
ségesek-e az önképzőkörök, vagy nem, két feleletre kell elkészülnünk : 
igenlőre és tagadóra. S a kik tagadólag válaszolnak, nem a czélt, 
talán az eszközöket sem, hanem a körülményeket és módokat veszik 
figyelembe. Magam is hallottam ellenvetéseket az önképzőkörök 
ügyében, s ezek az ellenvetések a körülményekből és módokból 
szedett okokra támaszkodtak. A körülményeket illetőleg egyik 
fő okul ott van mindjárt a túlterhelés, melyről mostanában annyi
szor volt szó. Mire való a mellékes munkakör, holott az iskolai 
munka is eléggé elfoglalja a tanulókat, csak meg tudják győzni ?

Aztán lehetséges, hogy az önképzőköri munkálkodásra való 
hajlam éppen azokban lesz erősebb, a kik lazábban teljesítik az 
iskolai munkát, tehát mellékes dolgaik miatt még hanyagabbak
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lesznek iskolai teendőikben. Az is megeshetik, hogy az önképző
kört élet nagyon is szabaddá fajul s következménye lesz a fegye
lem lazulása. De ez az ok már a módokhoz vezet, illetőleg az 
önképzőkörök szervezetére vonatkozik. A fiatal korral együtt jár, 
hogy szereti magát mindig érettebbnek tekinteni és tekintetni, mint a 
milyen valóban ; azért követelőbb is az ifjú, mint a meglett ember. 
Siet elérni oda, a hol a felnőttek vannak, óhajt mielőbb beillesz
kedni azokba a jogokba, melyek emezeket megilletik, iparkodik 
úgy tenni mindent, mint ezek, röviden : utánozza az érett kort 
Alapszabályokkal ellátott társulattá alakulni, elnököt, alelnököt, tit
kárt, jegyzőket és minden kigondolható tisztviselő állásra jelölteket 
választani, miközben javában korteskedni, éppen mint a felnőtt 
emberek szokták, hogyne volna az izgékony fiatalságnak Ínyére 
való dolog ? Minthogy pedig minden aspirálót valami hivatalra meg
választani nem lehet, itt is megalakul — mint a felnőttek közt — 
a „félreismert genie“-k phalanxa és „ellenzékké“ tömörül, mint a 
parlamentben. Csakugyan valóságos kis parlament jő létre, mely
ben éppen úgy, mint az igazi parlamentben, sokszor jelentéktelen 
viták útvesztőjében reked meg a lényeg.

Ha eme, csak úgy futólagosán felsorolt, dolgok valósággal 
tapasztalhatók az önképzőkörök, vagy egynémely önképzőkör éle
tében, akkor csakugyan kétessé is válik létjoguk. De hát ezen 
igen könnyű segíteni: nem kell engedni, hogy tapasztalhatók legye
nek, mert mi sem könnyebb, mint — a túlterhelésről nem is 
szólva — a kötelességmulasztókat az önképzőkört szereplésben kor
látozni, a fegyelem lazulását megakadályozni s a szervezkedésben 
útját vágni minden nagyzási viszketegnek s a fiatalos túlzásra 
okot szolgáltató szükségtelen külsőségeknek, szóval: visszaterelni 
az önképzőkört föladatának keretébe.

S most már csak az van hátra, hogy megfeleljünk arra a kér
désre, vájjon szükségesek-e az önképzőkörök, melyek eddig csak 
megengedhetők voltak. A mint én nézem, a pozsonyi kör kérdése 
úgy van formulázva, hogy benne a feleletet is megtaláljuk. Igenis, 
az önképzőkörök szükségesek, de szigorú felügyelet mellett; a mi 
annyit tesz, hogy a szigorú felügyelet alatt álló önképzőkörök nem 
csak megfelelnek hasznos czéljoknak, nemcsak üdvös szolgálatára 
lesznek a középiskolai nevelésnek és oktatásnak, hanem ezt, főleg 
pedig az irodalmi nevelést és tanítást elő is segítik, sőt mintegy 
kiegészítik.
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Iparkodom bebizonyítani előbb, hogy szükségesek az önkép
zőkörök, azután megmondom, hogy miképen értem én a szigorú 
felügyeletet.

Tehát : szükségesek az önképzőkörök 1. lélektani, 2. didak
tikai, Б. takarékossági szempontból. A mi az elsőt illeti, már fön
tebb hivatkoztam az ifjúkor azon tulajdonságára, hogy óhajtja magát 
érvényesíteni. Kisfaludy S. mondja valahol szépen, hogy „van egy 
idő az ember életében, az életnek nyíló tavasza, melyben a magá
ból kifakadó fiatal s z í v  s a szárnyára kelő fiatal lélek, a földön s 
a nyomorult valóságon felülemelkedvén, érzeményeit s gondolatait 
a lehetség s képzelet tündéries országába hordozza.“ Azt hiszem, 
közöttünk, felnőttek között, keveset találnánk olyant, a k i— hogy 
Kölcseyvel szóljak — meg nem próbálta volna legalább egvszer- 
kétszer „liarmoniás szavakba öntését a gondolattá érlelt érzemény- 
nek.“ A dolog természetéből következik, hogy a produkálásra való 
hajlandóság leghamarabb és leggyakrabban a versírásban nyilvánul. 
Az ideáknak élő fiatal lélek hangulatának ez felel meg legjobban. 
Itt van egyszersmind legnagyobb szükség az útbaigazításra, iránv- 
zásra és gondos vezetésre. Igaz ugyan, hogy azokból, a kik fiatal 
korukban verselgetnek, csak kevés lesz hivatott költővé ; de nem 
is ez a czél. Az igazi költői tehetség annak idején úgyis majd 
kinövi és kiforrja magát. A fiatalkori verselgetésnek mindig meg 
van az a jó oldala, hogy csinos, szabatos és választékos stílusra 
kényszeríti az ifjút, s ugyanakkor Ízlését is finomítja. De nem csu
pán verselésről van szó. Ha a tanításnak nem csak az a föladata, 
hogy ismereteket közöljön és rendszerezzen, hanem talán inkább 
az, hogy a közlött ismeretek alapján eszméket és gondolatokat kelt
sen, akkor még inkább be kell látnunk az önképzőkörök szüksé
gességét. Tanítványaink között akárhány komolyabb törekvésüt talál
hatunk, a kik egyik vágj’ másik tantárgy iránt erősebb vonzalmat 
érezve, magokban tovább szövik a közlött ismereteket, eszméket, s 
ha tehetik, egy kis olvasottságra is tesznek szert kedvelt tantár
gyaikban. Nem kivánatos-e ezekre nézve az alkalom, melyet az 
önképzőkör nyújt munkálkodásuk megindítására? Mert lehetséges, 
hogy ha alkalom nincs, elmarad a munkásság, önképzés megindí
tása is ; míg ellenkezőleg a tevékenységig jutott munkakedvet erő
sen fokozza az a körülmény, hogy a fiatal búvárkodó szorgalmá
nak gyümölcsére nem csupán osztálytársait, hanem más osztályok 
növendékeit is figyelmessé teheti, sőt talán tetszésöket is megnyer
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heti. Nem árt, ha van egy kis ambitió a fiatal tanulóban; s nem 
kell azon aggódni, hogy az ambitió elbizakodássá fajul, mert a ki 
erre hajló, azt az önképzőkörön és iskolán kivttl is sok más egyéb 
elbizakodottá teheti, a kinek pedig természetében van a szerény
ség. az úgy sem fog elbizakodni. Különben is ez a tapintatos veze
tés dolga.

Didaktikai szempontból annyiban tekintem szükségesnek az 
önképzőkört, a mennyiben csakugyan hasznosan segítheti elő. sőt 
ki is egészítheti az irodalmi tanítást, föltéve — a mit én hajlandó 
vagyok sine qua non-nak tekinteni — hogy a vezetés az irodalom 
tanítójának a kezében van. Egy-egy fölolvasott költemény, beszély- 
féle, rajz, értekezés vagy aesthetikai fejtegetés ott az önképzőkör
ben annyi üdvös eszmecserére adhat alkalmat, a mennyire a ren
des tanóra alatt bizony nincs idő. De más alakban is tűnnek föl a 
tanulók előtt az ilyen önképzőköri megbeszélések, helyreigazítások 
és bírálatok, mint a tanórákon; mert nagyobb közvetetlenség- 
gel s mintegy belemelegedéssel történnek. Természetes, hogy a 
vezető tanár nem csupán szemlélője a tanulók önképzőköri műkö
désének, hanem valósággal vezetője; a maguk lábán engedi ugyan 
járni a fiúkat, szabad teret nyit az észrevételeknek, de a hol 
s a mikor jónak és szükségesnek látja, maga is bele vegyül a 
közös munkába, segít vagy helyreigazít, úgy tesz, mintha a tagok 
közé tartoznék, mi közben tapintatosan reflectál egyre is, másra is, 
kapcsolatban az irodalmi tanítással, s a nélkül, hogy tanító színe
zete lenne eljárásának, észrevétlenül tanórává teszi az önképzőköri 
összejövetelt. A dolog természetéből következik, hogy odaadóbb 
figyelemmel hallgatják észrevételeit, mint sokszor a tanórákon az 
elmúlt vagy a következő órának hatása alatt. Ekként míg egy
részről a társalgás modorában könnyű szerrel gyarapította növendé
keinek ismereteit s fejlesztette ítéletüket, másrészről nyereségnek tekint
heti, hogy tanításában egyszerre több osztály növendékei részesültek.

Takarékosság szempontjából az önképzőkörök szükségességét 
illetőleg egyenesen az irodalmi tanításra gondolok, mert tapaszta
lásból tudom, hogy itt ugyancsak szerencse, ha valamit meg lehet 
takarítani az időből. Már az a körülmény is nagy hasznára van az 
irodalom tanítójának, hogy az önképzőkört némileg mindig tartalé
kul tekintheti a maga számára, a mennyiben figyelmessé teheti ott 
alkalomszerűleg a tanulókat egy vagy más dologra, a miket az idő 
rövidsége miatt a tanórákon mellőzni kénytelen; továbbá annak
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módja szerint az ügyesebb fiúkat rá veheti egyes irodalmi termé
kek vizsgálatára és önképzőköri ismertetésére, s igy közvetve tesz 
ismertté olyan műveket, melyeknek iskolai olvasására sincs idő, de 
magánolvasmányul sem juthatnak el mindenik tanuló kezébe. Leg
szembeötlőbb azonban a takarékosság elve a szavalatokat illetőleg. 
Nem szükséges, hogy a szavalás fontosságát bővebben bizonyítgas
sam. Két okból okvetetlenül gondot kell fordítani a szavalatokra ; 
az egyik az, hogy a szavalásra való buzdítással bátrabb föllépésre 
és ügyesebb magatartásra lehet szoktatni a félénkebb és ügyetle
nebb fiúkat; a másik az, hogy ízléstelen túlzásba eső szavalókat a 
többiek okulására mérsékelni kell. Talán nem hangzik szokatlanul, 
ha azt állítom, hogy a fiatal tanulónak első útja az önképzésre és 
az önállóságra a szavalás. Ebben kezdi kimutatni erejét, Ízlését, 
fölfogását, egyéniségét, néha eredetiségét is. így értve, természe
tes, hogy az alsóbb osztályokat még nem tekinthetjük egészen a 
szavalás iskoláinak. Valamivel fejlettebb korra, értelemre és tanult- 
ságra van szükség, tehát a felsőbb osztályokban kell nagyobb gon
dot fordítani erre a dologra. Csakhogy itt meg nincs rá idő, leg
alább annyi, a mennyire szükség volna. A nyolczadik osztályban 
— gymnasiumról szólok — még szerencse, ha nagyobb hiányok 
nélkül el lehet végezni egy év alatt az egész irodalomtörténetet; a 
hetedikben költői művek olvasása és beható fejtegetése mellett az 
összes költői műfajok elméletét és fejlődését; a hatodik osztályban 
egy tragoediának rendszeres és egy komoediának vázlatos olvasása 
után a teljes rhetorikát s e mellett elegendő prózai művet is olvasni 
és magyarázni. E három osztályban tehát egyáltalán lehetetlen 
szavaltatni, ha csak a tananyag rovására nem. Csupán az ötödik 
osztályban kínálkozik önként az alkalom balladák szavalására. — 
Pedig a szónoklattan tanulásakor nagyon időszerű, a költészettan
nal meg nagyon összeillik a helyes és szép szavalás; de a nyol
czadik osztálybeli tanuló sem nőtte még ki magát belőle. Minthogy 
tehát végkép mellőzni nem lehet, az idő meg nagyon ki van mérve, 
az önképzőkör föladata itt határozottan az, hogy segítségére legyen 
az irodalmi tanításnak. Annak aztán ismét lélektani oka van, hogy 
az önképzőköri szavalatokra több gondot fordít a tanuló, mint arra, 
a melyet saját osztályában a tanóra alatt kellene fölmutatnia ; 
mert ott többen hallják, több szem van reá irányozva s mindeniket 
bírálójának tekintheti; a legfőbb pedig az, hogy fölléptének ilyen 
vagy olyan sikere jegyzőkönyvbe lesz irva.
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Hogy ennek az egész fejlődő életnek éltető eleme a tapinta
tos vezetés, azt mondanom sem kell. De hiszen legnagyobb részt 
éppen ebben áll a szigorú felügyelet, melyről nincs is sok mondani 
valóm. Tényezői ennek a felügyeletnek : az éberség, lelkiismere
tesség és tapintat.

Mint minden iskolai ügy, az önképzőkör is első sorban az 
igazgató hatáskörébe tartozik, a legfőbb felügyeletet ő gyakorolja, 
az alapszabályokat ő állapítja meg, gondoskodik vezető tanárról, 
illetőleg utasítja ezt mindennek, a mi az önképzőkör szervezetét és 
föladatát illeti, szigorú megtartására. A vezető tanár a felügyelet 
gyakorlásában egyszersmind helyettese az igazgatónak.

Az önképzőkör minden tanév elején újra alakul ugyan, de 
azért úgy tekintendő, mint folytatása az előbbi évnek. Mindjárt az 
alakuláskor életbe lép a szigorú felügyelet, mely elejét veszi min
den olyan irányzatnak, mintha az ifjak az iskola keretén kívül eső 
független társulat alakításában lelnék kedvöket. Már az alakulás
nak azon közös tudatból kell kiindulnia, hogy az önképzőkör a 
legszorosabban összefügg az iskolai fegyelemmel és tanítással s 
ennek a kettőnek mintegy szép érvényesítése. Rá kell vezetni az 
ifjakat annak belátására, hogy nem a forma a fő, hanem a lényeg, 
nincs tehát szükség fölösleges hivatalokra, s ezek betöltésénél nem 
szabad személyi tekintetek áldozatává tenni az ügyet, hanem az 
érdemnek és képességnek adni az elsőséget. Az igazgató együtt a 
vezető tanárral óvatosan tudtokra adhatja a tanulóknak, hogy kik 
lennének legalkalmasabbak az önképzőköri hivatalokra, de szabadsá
gukat azért — ha csak szükségét nem látja — ne korlátozza fölöttébb, 
nehogy kedvöket veszítsék. Azt azonban előre is kiköti magának a 
felügyelet, hogy érdemetlenek megválasztásába nem fog beleegyezni. 
A hivatalok nagy részben a nyolczadik oszt. tanulókat illetik ; az 
elnök kivétel nélkül nyolczadik osztályú tanuló, jó magaviseletű, 
szorgalmas és tehetséges ifjú legyen. Az elnökön kivtil választható 
egy első, egy második jegyző, könyvtáros, pénztáros és segéd
könyvtáros. Ennél több hivatalra nincs szükség. A vezető tanár 
tisztán mint tanár szerepel, s mint ilyen fölötte áll az önképző
köri szervezetnek. A „tanárelnök“ elnevezést nem tartom helyes
nek, ginért úgy tűnik föl, mintha párhuzamos állás lenne az „ifjú
sági elnök“ állásával. Arra meg, hogy a tanulók az alakuláskor 
szavazással válaszszák meg „tanárelnöküket,“ komolyan nem is 
reflektálhatok.
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Hogy a felügyeletet és a vezetést miként kell gyakorolnia a 
vezető tanárnál;, azt a tapintatos paedagogus tudni fogja. Föladata 
két dologra irányul : az eljárásra és a fegyelemre. Az első abban 
áll, bogy a munkálatokra, bírálatokra, főleg pedig a szavalatok 
rögtönzött megbirálására teendő észrevételeivel mintegy együtt mű
ködik a tanulókkal, segít rendezni a „munkálatok könyvét“ s a 
bele írandó darabokra nézve az ő szava az irányadó. A fegyelmet 
illetőleg el nem tűr semmi legcsekélyebb kihágást sem, a mi a rend
nek, Hiedelemnek s egymás iránti kölcsönös figyelemnek rovására 
esnék. Jelen kell tehát lennie minden egyes alkalommal s nem 
passive, hanem közreműködve. Kivételesen, de fölötte ritkán, 
magokra hagyhatja az ifjakat; azonban az ilyen nélküle tartott 
gyűlések jegyzőkönyvét a legközelebbi alkalommal szigorú vizsgá
lat tárgyává teszi s alaposan meggyőződik úgy az összesnek, mint 
egyeseknek magaviseletéről.

Még valamit arról, hogy kik legyenek az önképzőkör tagjai. 
Működő tagok szabály szerint a hetedik és nyolczadik osztályok 
növendékei. De nem látom igazoltnak, hogy miért zárassanak ki 
onnan az ötödik és hatodik osztálybeli tanulók, hiszen a szavala
tokat illetőleg éppen nekik van szükségök az önképzőkörre. Legye
nek ők is tagjai, azon különbséggel, hogy mint bejáró tagok, csu
pán szavalatokkal léphetnek föl, s munkálatokat, kivételesen, 
mindig a vezető tanár engedélyével, közülök csupán a jobbak olvas
hatnak föl.

Előadásomban — habár kimerítőnek éppen nem állítom — 
azt hiszem, eléggé kifejeztem azt a meggyőződésemet, hogy az 
önképzőkörök, de csak a szigorú (éber, lelkiismeretes és tapintatos) 
felügyelet alatt állók szükségesek, mert nem csak nemes föladatot 
teljesítenek, hanem a nevelés és tanítás munkáját is elősegítik, sőt némi
leg kiegészítik, de csak úgy, ha az erre szükséges minden kellék
kel rendelkeznek. Azért kívánatosnak látom, hogy a középiskolai 
önképzőkörök Ugye, mint minden középiskolai ügy, minél előbb az 
egyöntetűség stádiumába lépjen.

(Kecskemét.)
Pintér Kálmán.

Tanáregyesületi Közlöny. XX. ti
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A ném et nyelvi ok ta tásn ak  eszközei.
Azon kezdem első sorban, a mi — nincs. Mert nyelvtan, 

olvasókönyv, stilisztika, poétika, irodalomtörténet, verstan stb. az 
van, és habár, különösen az alsóbb osztályok szorosabban vett 
nyelvtani oktatásában, a meglevő tankönyvek mindnyájan sokszor 
cserben hagyják a tanárt valamint a tanulót is, mivel vagy rend
szeresek és akkor a Németországban divó, tehát az anyanyelv szá
mára írt grammatikákat követik és elfelejtik, hogy ez Magyar- 
országon mégis csak idegen nyelv, különösen némely vidékeken, 
vagy módszeresek és akkor minden van bennök csak módszer nincs ; 
mindazonáltal, ha a tanár lelkiismeretesen teljesíti azt, a mit tőle 
joggal várnak és követelnek, t. i. hogy ő legyen a tankönyvnek, 
még a legjobbnak is, élő commentárja, követője, feldolgozója, több 
munkával ugyan és fáradsággal és sokszor a biztos és egyenletes 
haladás rovására, mégis boldogúlhat. Minél feljebb haladunk, annál 

jobbak az eszközök ; a stilisztikai és irodalmi kézikönyvek egész
ben véve czélszeriien vannak berendezve, a gondosan feldolgozott 
iskolai íróknak immár egész sorozata áll rendelkezésünkre és minden 
alkalom adva van, hogy a tanulót a német irodalom termékeinek 
teljes megértésén és helyes felfogáson alapuló ismeretébe bevezes
sük. Ámde a másik, a gyakorlati czél, t. i. „azon képesség, hogy 
a tanuló valamely az oktatás köréből vett tárgyról német nyelven 
helyesen és szabatosan írni és beszélni tudjon,“ e mellett majdnem 
egészen elhanyagoltatik, mert e czél elérésére az eszközök teljes 
hijával vagyunk, itt a tanár egészen magára van hagyva, és föl
téve, hogy képességében és buzgóságában teljesen megnyugodha
tunk, még mindig fontos kérdés, vájjon az ő egyéni felfogására és 
a körülmények által korlátolt látókörére szabad-e bíznunk egészen 
az oktatásnak ezen ép oly fontos, mint lényeges részét.

Nézzük az eddigi gyakorlatot. „A nyelvtani ismeretek foly
tonos ébren tartására“ szolgál az úgynevezett elemzés, mely tág 
fogalom alá minden hézagpótlót kényelmesen el lehet helyezni. Nem 
tagadom fontosságát és szükségességét, de csak annyiban, a meny
nyiben az olvasmány „biztos nyelvtani alapon való megértésére“ 
szolgál. Ha száraz nyelvtani kategóriák folytonos ismétlésévé válik, 
és nem is bizonyos összefoglaló, csoportosító egymásutánban, hanem a 
csak úgy találomra kikapott mondatnak alany-állítmány-bővítmény, 
idő-mód-szám-személy stb. meghatározásának zűrzavarában mozog,



akkor ez az úgynevezett elemzés — melyhez minden tanár [négy- 
szemközt mondom] szívesen folyamodik, a ki nem tud, mit csinálni 
az idővel — a legbiztosabb eszköz arra, hogy a tanulónak nem 
csak kedvét és érdeklődését az olvasmány iránt elrontsa, hanem 
minden aesthetikai érzékét is elfojtsa. A nyelvtan egyes fejezetei
nek ismétlése, lehetőleg összefoglalva és rendszeresítve, külön kell, 
hogy történjék p. havonként egyszer, és az olvasmány csak any- 
nyiban hozható vele kapcsolatba, hogy bizonyos dolgokra abból 
kerestetjük a példákat. Olvasás közben az elemzésnek kirekesztőén 
a nyelvsajátosságokra és nyelvszépségekre kell szorítkoznia, feltün
tetve ezáltal az író egyéni nyelvkezelését és ebben rejlő művésze
tét. Ámde abból következik, hogy az említett gyakorlati czélra 
ilyen elemzés kevés hasznot hajt.

Inkább erre a gyakorlati czélra irányúi a tanterv és utasítá
sok ama követelménye, hogy a felsőbb osztályokban az előadás 
lehetőleg német nyelven tartassék. Ez igen helyes és üdvös, de a 
sztiken mért óraszám miatt, és mert a tanár, kivált egész magyar 
vidékeken, a kizárólagos német előadás által a tárgy megértését 
koczkáztatja, csak nagyon szűk keretben alkalmazható és belőle a 
tanuló csak a helyes kiejtést és accentuálást tanulhatja, és elérheti 
azt, hogy a németül beszélőt megérti. És ez valóban nem kicsiny- 
lendő eredmény. A ki valaha idegen nyelvet tanult és először talál
kozott olyannal, ki azt mint anyanyelvét beszélte, az érteni fogja. 
Ha tehát a tanár a saját beszéde által annyira viheti, teljesen meg 
lehet elégedve ; de arra, hogy a tanuló a nyelv szabatos kezelését 
is megtanulja belőle, az nagyon kevés és a mi a legfőbb, nagyon 
szűk körben mozog. A tanár a német nyelvi órában csak a maga 
tárgyáról beszélhet, tehát a legjobb esetben csak abból a körből 
tanulhat a tanuló kifejezéseket, fordulatokat, szólásmódokat és sza
vakat. A tanterv azonban azt követeli, hogy „az (egész) oktatás 
köréből vett valamely tárgyról helyesen és szabatosan írni és be
szélni tudjon,“ tehát egy physikai themáról ép úgy, mint egy föld
rajziról, történelmiről vagy irodalmiról. Mindezekről pedig a német 
nyelv tanára nem tarthat előadásokat. Igaz, hogy egy jól szerkesz
tett chrestomathia a német tudományos stilus megismerésére, a mit 
a tanterv a VIII. osztály számára rendel is, azon annyira segít
hetne, hogy az illető darabok tárgyalása a szakszerű kifejezések, 
szók és constructiók begyakorlására alkalmat adna, de ilyen chresto
mathia sincs még. És ha volna is, honnan vegyük az időt heti két
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óra mellett a tanterv által határozottan követelt irodalmi művek 
és irodalmi tananyag mellett, annak kellő átdolgozására? Szóval a 
német nyelven tartott előadás sem felel meg a tulajdonképi gya
korlati czélnak.

Épen úgy vagyunk a némát szövegnek könyvnélkül tanulásá
val. Magában véve az talán a leghasznosabb, legtöbbet lehet belőle 
tanulni, mert kellő kiválasztás mellett nyolcz éven át minden évre 
átlag csak öt darabot véve nagy szókincset sajátíthat el a tanuló 
és nem holt tömeg gyanánt, hanem eleve organikus összefüggésben 
és használatra kész módon. Azonban ennek más hátrányai vannak. 
Ha meggondoljuk, hogy a középiskolákban most dívó, sőt bizonyos 
tekintetben kötelező paedagogia, mely nemcsak a felfogást és meg
értést, hanem magát a megtanulást is az iskolában kívánja végez
tetni, milyen kis homoeopatkikus dosisokra szoktatta ifjúságunkat *), 
akkor ez irányban csak nagyon lassan haladhatunk és kivált nagyobb 
prózai darabokból csak igen keveset végezhetünk. Hiszen ép ez az, 
a mibe az annyira kedvelt és felkapott kor- (vagy talán inkább 
kór-) eszme : a túlterhelés szokott kapaszkodni. Hozzájárul még, 
hogy a könyvnélkül tanulandó darabokat csakugyan nem úgy szok
tuk megválasztani — és nem is volna helyes — hogy belőlük a 
tanuló összes fogalomköreinek és mindennapi szükségleteinek meg
felelő nyelvezetet sajátíthasson el. Legtöbb esetben csak oly költői 
nyelvet és fellengős kifejezéseket tanul belőlük, melyek formai kép
zésére, elméjének művelésére és aesthetikai Ízlésére igen üdvös 
hatással vannak, de a melyeknek nemcsak a beszédben, hanem 
még Írásbeli dolgozataiban is csak ritkán veheti hasznát.

Hátra vannak az írásbeli dolgosatok. Néni szólok az alsóbb 
osztályok gyakorlatairól, melyek szorosan a nyelvtani oktatáshoz 
fűződnek és egyes szabályok és alakok begyakorlására és alkal
mazására szolgálnak. Ott teljesen betöltik hivatásukat és nagy 
haszonnal is járnak. Ugyanazon mondatok, ugyanazon egyes nyelv

*) A »bizonyos tekintetben k ö te le z ő  paedagogia« csak a ministeri utasítá
sokra vonathozhatik, melyék pedig egy szóval se rendelik azt, hogy a könyv
nélkülit az iskolában kell megtanúltatni. A gymn. utasítások csak annyit köve
telnek. hogy a megtanulni való előbb »beható magyarázat és sokoldalú fölvilá- 
gosítás tárgya« legyen; a szerző »kis homoeopathikus dosisaival« szemben meg 
azt mondják : »már az alsóbb osztályoktól fogva gond fordítandó reá. hogy 
kiválóan az irodalom remek mintái közöl m in é l tö b b  és minél pontosabban az 
ifjúságnak kész, emlékezeti birtokává váljék« (17. 1.). A  sze r i; .



tani tény körül mozogván, a hibák javítása által ez kellő világí
tásba helyeztetik, és minden dolgozat által legalább egy dolgot 
megtanul még a gyöngébb tanuló is. De a felsőbb osztályokban 
már máskép áll a dolog. Az ötödik osztálytól kezdve már többnyire 
szabad dolgozatokat követelnek, sőt az egyes dolgozatok tételeit a 
módszeres conferentiák alkalmával előre be kell jelenteni. Sokat 
lehetne beszélni ezen tételekről és a dispositiókról, de ez itt kevésbbé 
érdekel bennünket; az most a kérdés, hogy a nyelvkezelésre nézve 
mit tanul belőle a tanuló, és hogyan lehet e dolgozatokat a gya
korlati czélra értékesíteni ? Gyarapítja-e a dolgozatok által a tanuló 
szókincsét ? Bátran nem-mel felelhetünk, mert a mit nem tud, azt 
egyszerűen mellőzi, vagy ha a legnagyobb szükség és kényszer 
esetében megnézi is a szótárt, ez csak addig tart, míg a szót onnan 
a dolgozatba átírta, de nem iparkodik a kikeresett szót meg is 
tartani, elsajátítani, mert nem kell vele beszámolnia. Akárhányszor 
meggyőződtem róla, hogy a tanuló a dolgozatában előforduló kife
jezéseket nem tudja, kivált a VII. és VIII. osztályban, a hol még 
azt a fáradtságot sem veszi magának, hogy a szótárt megnézze, 
hanem megcsináltatja más által, mert az említett osztályokban a 
tanterv csak havonként egy házi dolgozatot követel és a házi dol
gozatoknál annak ellenőrzése lehetetlen. Vagy minden egyes dol
gozatban előforduló összes kifejezéseket minden egyes tanulótól 
kikérdezzük? Azt józan paedagogus csak nem követelheti, elég ha 
a hibákat szóba hozzuk, azokat fejtegetjük, de mit használ az ille
tőnek. ha nem az ő hibája ? De ha fölteszszük is, a mit különben 
az iskolában mindig föl kell tennünk, mert policziát nem gyako
rolhatunk, hogy mindenki maga a hibáinak szerzője, akkor is a gya
korlati haszon a javításra fordított munkával semmiféle arányban 
nem áll. Mert szabad dolgozatokban a hibák annyira egyéniek és 
egymástól eltérők, hogy alig csoportosíthatók és egymás által meg 
nem világíthatok. A helyesírási és különösen a viszonyszó reetiója 
ellen elkövetett hibák közösek ugyan, de azoknak sűrű előfordu
lása a múltban történt mulasztást jelent, és kiküszöbölése „a nyelv
tani ismeretek ébrentartásának, “ a már előbb fejtegetett elemzésnek 
a dolga. Itt leginkább az idiotismusok, a világos mondatszerkezet 
és a sajátos constructiók — szóval a stilus ellen elkövetett hibákat 
értem, melyeknek elejét venni annál bajosabb, mivel szabad dolgo
zatoknál ezekre nézve semmiféle határozott utasítást adni nem lehet.

Ha tehát az Írásbeli dolgozatok által a gyakorlati czélt valóban



el akarjuk érni, azaz, hogy a tanuló az oktatás köréből vett minden 
tárgyban kellő szóböséget szerezzen, hogy nyelvezete tiszta és idegen
szerűségtől ment. mondatszerkezete világos és szabatos, stílusa folyé
kony és választékos legyen, akkor fordítani kell. A fordítás által 
elérjük azt, bogy a dolgozatok egyformasága következtében a 
benne előforduló szókészletet számon kérhetjük a tanulótól, önmun
kásságát ellenőrizhetjük, határozott utasításokat adhatunk, melyek 
bőséges alkalmat adnak egyes nyelvtani tények és szabályok fel
elevenítésére és ismétlésére, az előforduló hibákat pedig az egész 
osztály számára értékesíthetjük, még az által is, hogy ismétlés 
folytán tényleg alkalmat adunk azok kikerülésére és a helyes ala
kok begyakorlására. Ilyen fordításokra, melyeknek anyagát nem 
lehet a véletlenre bízni, melyekben bizonyos fokozatos haladást és 
csoportosítást kell szem előtt tartani, melyekben tekintettel kell lenni 
az oktatás minden ágára, okvetetlen szükséges egy gyakorlókönyv 
— és ez az, a mi még nincs, a minek hiányát, velem együtt, bizo
nyára mindazok már eléggé érezték, a kik a német nyelv taní
tásával foglalkoznak. Ha e föltevésemben nem csalatkozom, ha a 
hiány valóban érezhető, és a német nyelv tanítására ezen segédeszköz 
szükségessége csakugyan általánosan elismertetik, akkor jelen sora
imnak főczélja eszmecserét megindítani azon kérdés fölött: Miképen 
volna berendezendő egy német stilus-gyakorló-könyv a középiskola 
felsőbb osztályai számára?

A kérdés actualitást nyert az által is, hogy egy nem régen 
kelt, és valószínűleg minden középiskolához eljutott, ministeri leírat 
az érettségi Írásbeli dolgozatok gyarlóságáról panaszkodik, azok
nak színvonalát alacsonynak találja, és annak emelését sürgeti. 
A panasz jogosultságát elvitatni nem lehet, de a mi a színvonalat 
illeti, az nem annyira alacsony, mint inkább bizonytalan és ingadozó, 
azért, mert az alapvetés, a fokozatos és rendszeres előkészítés a 
gyakorlati czélra eddig valóban hiányzik. Mindezekből kiindulva 
bizonyára szívesen veszik tisztelt szaktársaim, ha magam, ki már 
évek óta e tárgygyal foglalkozom és az anyagot gyűjtöm, egy pár 
vitás pont megvilágításával a gondolatcserét megindítom.

I. Miféle szöveget adjunk fordításra ? eredeti magyar szöveget, 
vagy magyarra fordított német szöveget ? Az eredeti szövegnek az 
a nagy haszna vau, hogy a tulajdonképeni czélt jobban megköze
líti. A tanuló is magyarul gondolkozik és ha azt akarjuk, hogy 
gondolatait németül fejezze ki, akkor arra kell tanítanunk, hogy
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az eredeti magyar szókötéseket, fordulatokat, szólásmódokat miké
pen adja vissza az idegen nyelven. Ha pedig fordított szöveget 
adunk, akkor ez legtöbb esetben magyartalan és színtelen lesz, 
mert annyira az eredeti szöveg behatása alatt állunk, hogy még 
a szükséges eltéréseket is mindinkább elsimítjuk, csakhogy a vissza
fordítást lehetőleg- ugyanazon szavakkal, ugyanazon szórendben és 
szófüzésben megkönnyítsük. Ebben a hibában leledznek a latin gya
korló könyvek, de ezeknél talán nem is hiba, hanem a holt nyelv 
természetében rejlik, mely az önálló gyakorlati használatot kizárja.

Van azonban az eredeti szövegnek egy hibája is, és ez az, 
hogy a fordításra adott utasítások egyedül az illető szerzőnek tekin
télyén alapszanak. Ha — csak például hozom fel — én meg vagyok 
is győződve német stílusom helyességéről és tisztaságáról, és egész 
nyugodt lelkismerettel oda írom, hogy ezt a szerkezetet a németben 
így kell kifejezni, nem követelhetem, hogy a collegák mind föltét
lenül elfogadják, mert lehet azt másképen is és talán egyik vagy 
másiknak véleménye szerint még helyesebben is kifejezni, és tan
könyvnél nagy baj az, ha a tanár kénytelen vele ellenkezni, mert 
csökkenti a tanuló szemében megbízhatóságát és megszűnik az lenni, 
a mire rendelve van, t. i. a tanulónak támasza és vezére, mely 
cserben nem hagyja. A fordított szövegnél ennek a kellemetlenség
nek eleje van véve, mert az írónak az auctoritása meg nem támad
ható és meg nem ingatható. Mielőtt azonban a t. collega urak 
egybevetve az egyiknek és a másiknak hasznát és kárát, a dologban 
döntenének, bátorkodom figyelmeztetni, hogy van egy harmadik 
is, és ez — a műfordítás, mely egyesíti magában mindkettőnek 
jó tulajdonságait a rossz tulajdonságok nélkül, t. i. a magyarosságot 
és az auctoritást. Ilyen volna pl. Mommsen, Dunker vagy Curtius 
műveinek az akadémia által kiadott fordításából vett egy-egy darab. 
Mindenesetre érdemes erről is gondolkozni.

II. Hogyan csoportosítsuk az egyes darabokat? Nyelvtani 
vagy stilisztikai kategóriák szerint ?

Nyelvtani kategóriák alatt értem pl. az idők és módok hasz
nálatát, a participialis constructiókat, a rövidített mellékmondatokat. 
stb. stb. a mikben a német nyelv organismusa épen leginkább eltér 
a magyar nyelvétől, és a miknek folytonos gyakorlása nélkül a 
tanuló a nyelvnek szóbeli vagy írásbeli biztos kezelését nem is 
sajátíthatja el. Csak az a baja az ilyen csoportosításnak, hogy ha
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következetesen keresztül viszszük, összefüggő darabok helyett ismét 
csak kissebb nagyobb mondatokat kapunk.

Stilisztikai kategóriák alatt értem pl. a következő sorrendet: 
elbeszélések, leírások, levelek, értekezések stb. a mi azzal a haszonnal 
is jár, hogy könnyebben lehetünk tekintettel az oktatás minden 
ágára és magában a nyelvbeli előadásban is bizonyos rendszeres 
fokozatosságot tarthatunk szem előtt. Igaz, hogy az ilyen beosztás 
mellett a föntemlített nyelvtani tüneményekre való utalás azok
nak folytonos ébrentartása, begyakorlása, összeállítása, a tanárnak, 
illetve a tanulónak, külön munkája volna. Itt, azt hiszem, habár 
mind a két szempont mellett nyomós okok szólnak, az eldöntés 
nem lesz nehéz.

III. Hogyan szereljük fel azt a gyakorló könyvet, azaz hogy 
segítsük elő annak használhatóságát? Adjunk-e egyes nyelvtani 
szabályokat akár elszórva, akár röviden összegyűjtve az elején vagy 
a végén, vagy utaljunk-e egyes nyelvtani kérdéseknél bizonyos 
használatban lévő német nyelvtanra?

A dolog nem olyan egyszerű. Bizonyos nyelvtani szabályok 
vagy törvények fölemlítése okvetetlenül szükséges, mert paedagogiai 
és didaktikai szempontból sokkal czélszeriibb a szabályt föleleveníteni, 
mely száz meg száz esetre alkalmazható, mint csak az egyes esetre 
való alkalmazását adni. De hol állapodjunk meg, hogy nyelvtan 
ne legyen belőle? Másrészt, ha meg akarjuk óvni a gyakorló-könyv 
önállóságát és nem akarjuk bizonyos elméleti résznek függelékévé 
degradálni, van-e olyan általánosan használt nyelvtan, hogy utal
hatnánk rá, a nélkül hogy a könyv használhatóságán csorbát ejte
nénk ? Mindezek igen fontos kérdések, de ez csak a fölszerelésnek 
egyik részét teszi, a másik részét tennék a mellékletek. Sem az alsóbb 
osztályok nyelvtani oktatásában, sem a felsőbb osztályok stilisztikai 
vagy poétikai oktatásában nincs alkalma a tanúlónak megismerkedni 
tényleg azzal a sajátszerű nyelvkincscsel, melyben a nyelv eredetisé
gének nagy része rejlik, értem az idiotismusokat, szólásmódokat és 
közmondásokat. Kérdés tehát, nem volna-e czélszerü a synonymu- 
mokat még hozzá véve, mindezekből egy jól kiválogatott alkalmas 
gyűjteményt e gyakorló könyvhöz csatolni ?

IV. Nem volna-e czélszerü, ha az anyag stilisztikai kategó
riák szerint csoportosíttatik, minden műfaj után hasonló tartalmú 
és hasonló irányú dispositiókat hozzácsatolni, hogy így a tanulót a 
fordításból átvezessük a szabad dolgozatra? Ezt a kérdést azért
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vetem fel, mert tapasztaltam, hogy a t. collegák nagyon idegen
kednek ilyen dispositiók és tételek gyűjteményétől. Míg külföldön 
számos ilyen kézikönyv van használatban, nálunk még kísérlet sem 
történt ez irányban.

Ezek ama főbb elvi pontok, melyeknek eldöntése szükséges, 
ha a német nyelvi oktatás számára valóban hasznavehető és hézag
pótló eszközt akarunk nyerni, melynek segítségével a gyakorlati 
czélt biztosabban elérhetjük mint eddig, és a legújabban is hangoz
tatott és jogos követeléseknek megfelelhetünk. Azért nemcsak nekem, 
ki régóta ilyen munka összeállításával foglalkozom, hanem első 
sorban a tanügynek fognak hasznos szolgálatot tenni azok, kik az 
ime felvetett kérdéshez hozzászólnak.

(Szeged.)
I)r. Bauer Simon.

A ta n á ri könyvtárak szám á ra  k iadott könyvjegyzék. *)

A közoktatásügyi kormány, hogy a középiskolai tanári könyv
tárak beszerzésénél tanácscsal szolgáljon, 1885. évi 35,135. sz. a. 
1886. julius 6-án kelt rendelettel egy, az orsz. közokt. tanács által 
készített könyvjegyzéket adott ki, melynek összeállításánál a közép
iskolai oktatásnak és a tanárok továbbképzésének szempontjai vol
tak irányadók.

Azt vártuk, hogy e könyvjegyzék föl fogja sorolni nemcsak 
mindazon könyveket és segédeszközöket, melyek a tudomány mai 
színvonalán állanak, hanem mindazokat is, melyek a tudomány fej
lődése vagyis története szempontjából fontosak s mintegy összefog
laló világos képet adnak arról, milyen fokon állt bizonyos korban 
valamely tudomány. Ilyen müvek pl. „A Föld“ Elisée Heclustől és a 
„Kosmos“ Humboldttól. Az első a physikai földrajz mai színvona
lát adja, a második pedig összefoglalja mindazt, a mi a föld élet- 
jelenségeiről a 40-es években ismeretes volt. Ily viszonyban állanak 
pl. Lyell és Buch, Ranke s a mult századbeli történetírók stb. 
Továbbá azt vártuk, hogy föl lesz sorolva a jegyzékben nemcsak 
minden alapvető munka, az illető tudomány standard work-jai,

*) A szerkesztőség véleményét és az illető min. rendelet szövegét 1. a 
Közoktatásügyi Szemle rovatában Belföld és Rendeletek alatt. A  sze r i; .
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hanem minden oly mű is, melynek tételei bár csak problémák, 
hypothesisek, mégis a tudomány fejlődésének hatalmas lökést adtak 
s új irányokat jelöltek ki számára. Végre azt vártuk, hogy a jegy
zék összeállitásában egység lesz, azaz minden tanszaknál egyen
lően, egyforma arányban kiválogatja az idegen nyelveknek az illető 
szakba vágó jeles müveit s azonkívül tájékoztató jegyzeteiben szám- 
bavehető útmutatásokat fog közölni. Ámde több tekintetben csalód
tunk várakozásunkban, mert a könyvjegyzék mind ezen kívánsá
gunkat alig vagy csak félig elégíti ki.

Első és fő hibája a jegyzéknek, hogy nem teljes és nem 
következetes. így pl. a vegytanban, mely úgyis oly szegényesen 
van képviselve, hiába keressük Gorup-Besanez avagy Graham-Otto 
neveit; a physikában és mathesisben Gauss neve ismeretlen, Eulert 
egyetlen egy munka, az astronomiát, ha csak nem akarjuk ide 
számítani Kayser: Spectral analysisét, egyedül Gyldénnek egy műve 
repraesentálja. Avagy miért maradtak ki Buch és Humboldt ? Talán 
azért, mert nézeteik részben már elavultak ? De hiszen akkor el 
kellett volna maradnia Newtonnak is, kiről pedig a jegyzék azt 
mondja, hogy „történeti tanulmányképen majdnem múlhatatlanul 
szükséges, habár tárgyalási módja a mostanitól egészen elüt.“ Bucii 
sorsában osztozkodik Lyell is. E korszakalkotó geológus nevét 
hiába keresi a természetrajz tanára.

A történelmi szakban Gibbon megvan, Buckle hiányzik. Mind
kettő elavult munka, de Buckle mindenesetre fontosabb, mert sok
kal inkább új irányokat jelölt ki és sokkal tartósabb hatást gya
korolt, mint Gibbon. S miért hiányzik Montesquieu ? A legújabb 
kor történelmére számos mű van fölsorolva, de épen a legterjedel
mesebb, t. i. Geschichte des 19-ten Jahrhunderts Gervinustól hiány
zik. A magyar történelem rovatában Horváth nyolcz kötetes műve, 
továbbá „25 év története“ föl van véve, de a szabadságharcz tör
ténete hiányzik. Egyáltalában a forradalom eseményei a jegyzékből 
száműzve vannak. Természetes tehát, hogy Kossuth „Iratai az 
emigráczióból“ szintén kimaradtak.

Épen így hiányzik a jegyzékben a Darwin neve. Igaz ugyan, 
hogy a jegyzék 67-ik lapján következő jegyzet van; „Végül ajánl- 
tatnak a k. m. Természettudományi Társulat könyvkiadó vállalatá
nak cziklusai, I—V., melyekben a természettudományok minden 
ágából vannak igen becses művek s e jegyzéknek egyes szakaiba 
csak azért nincsenek föl véve, mert egyenkint nem kaphatók.“ Ámde



a földrajzi szakban Reclus müve, daczára hogy szintén a könyv
kiadó vállalat egyik könyve, mégis külön föl van említve, nyil
vánvalóan azért, mert a jegyzék összeállítója a tanárok figyel
mét e műre különösen akarta irányozni, ellenben Darwin tanulmá
nyozását nem tartotta szükségesnek. Már pedig, akár elfogadja a 
természetrajz tanára Darwin tanát, akár nem, de műveit tanulmá
nyozni okvetetleniil szükséges.

Az ethnographia tekintetbe van véve a jegyzékben, de az 
antkropologia nincs. Avagy talán nem ismerte az összeállító a 
Waitz-Gerland-féle nagy müvet : Anthropologie der Naturvölker 6 
kötetben ? Továbbá hol maradtak azok a művek, melyek az ember 
primitiv kultúrájával foglalkoznak, mint pl. Lubbock: Origin of 
Civilisation s Tylornek hasonczímü művei? hol maradt Bastian, 
Quatrefages stb. ? Avagy képzett szakembernek nem kell okvetet
leniil olvasnia e kitűnő müveket?

Eredeti gondolat volt az is, Wuttke nagy művét: Die Ent
stehung der Schrift a szépírás rovatában említeni. Mintha bizony 
az a tanár, kire a tantárgyak beosztásánál rásózzák a szépírás 
tanítását, Wuttke művének a legcsekélyebb hasznát is vehetné! 
Hiszen e munka az őstörténelemre vonatkozó tudományos mű, mely 
az írásnak keletkezését fejtegeti. Assyr ékirás, egyptomi és közép
amerikai hieroglyphika, quipu, kekivin stb. képezik ott a fejtege
tés tárgyát, és nem szépírás. Mit csináljon tehát az irás tanára — 
talán valami mathematikus vagy nyelvész — e műveltségtörténelmi 
dolgokkal ?

Nyilvánvaló az előbbi példákból — melyeket különben is még 
nagyon szaporítani lehetne -— mily hiányos a jegyzék, s mily fon
tos, alapvető munkák maradtak ki belőle. De még feltűnőbb lett 
a hiba az által, hogy viszont oly munkák kerültek a jegyzékbe, 
melyek teljesen szükségtelenek. így például a földrajzi rovatban 
négy Handbuch van fölsorolva, t. i. a Daniel-, Klöden-, Balbi- és 
Guthe-féle. — Ez utóbbi különben is helytelenül jutott a „2. szak- 
irodalom“ csoportba, mert valójában az „1. kézi könyvek“ rovatába 
tartozik. Ismeretes, mily száraz adathalmazt nyújtanak a német 
Handbuckok s mennyi téves közlés is található bennök. Mennyivel 
helyesebb lett volna specziális munkákat fölvenni, pl. Meinicke 
müvét Polynesiáról, Ratzel művét az Egyesült-Államokról, Stanley 
afrikai útleírásait, Richthofen nagy munkáját Sinaról stb. Peschel- 
nek: Neue Probleme czímű műve föl van véve a jegyzékbe, ellen
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ben a Peschel-Leipold-féle : Physikalische Erdkunde nincs, holott 
tudva van, hogy az előbbi munka bár igen becses, de csak kisebb, 
egymással össze nem függő értekezések gyűjteménye, s ezeket 
később Leipold, fölhasználván még Peschel hátrahagyott kéziratait 
is, a Physikalische Erdkundeben rendszeres egészszé dolgozta föl, 
úgy hogy ez utóbbi jeles mű majdnem Reclus művével vete- 
kedhetik.

A földrajzi oktatáshoz szükségelt térképek közül a jegyzék 
összeállítója csak a Kiepert- s a Berghaus-féléket említi, úgy lát
szik tehát, hogy nem ismeri a Hölzel kiadásában megjelent Cha- 
vanne- és Haardt-féle térképeket; pedig ezekről a kritika a legna
gyobb dicsérettel emlékezett meg, mint oly müvekről, melyek a 
tanítás terén a legkitűnőbb segédeszközöket képezik. Továbbá az 
atlaszok rovatában mi szükség van Kiepert atlaszára a Stieler-féle 
mellett ? Nem sokkal szükségesebb Chavanne phisico-statisztikai 
atlasza az osztrák-magyar monarchiáról ? E mű a kritika által 
kedvezően fogadtatott, s a mellett elsőrangú segédeszköz hazánk 
földrajzi viszonyainak tanulmányozásához.

A jegyzék könyvczimeihez bíráló, illetőleg útbaigazító jegy
zetek is vannak csatolva, azonban ezekben is kevés köszönet van. 
Ugyanis e jegyzetek nem készültek egységes terv szerint, olyannyira 
nem, hogy egyes szakoknál, pl. a mennyiségtannál s a szabadkézi 
rajznál teljesen hiányzanak, viszont más szakoknál egészen az apró
lékosságig mennek, mintha az illető tanárok, kiknek szólaltak, oly
annyira ügyefogyottak volnának, hogy mankó nélkül járni sem 
tudnak. Vannak azután oly jegyzetek is, melyek nem egyebek, mint 
üres, semmitmondó phrasisok. így pl. Képes világtörténelem : írták 
Ribáry stb. „A művelt magyar közönségnek szánt szép munka.“

Nem folytatom észrevételeimet, mert hiszen már a mondot
takból is látható, hogy a könyvjegyzék összeállítása nem egészen 
sikerült, s hogy az a hozzá kötött várakozásnak sok tekintetben 
nem felel meg. Az ország legmagasabb közoktatásügyi testületétől, 
az országos közoktatásügyi tanácstól tökéletesebb, egyöntetűbb mun
kát reméltünk.

(Pécs.)
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Stilisztika. I. rész. I r á l y  ta n . A legújabb miniszteri tanterv szerint középiskolai 
használatra irta és szerkesztette K o t t á i  V ir g i l . Második javított kiadás. Buda

pest, 1886. Lampel R. könyvkiadása. 212 lap. Ára 1 írt 20 kr.
Egy újabb keletű stilisztikát akarok ismertetni, melyről föl

tételezem, hogy komoly törekvés szülte s Írója abban a meggyőző
désben készítette, hogy hézagot pótol vele. De épen mivel ilyennek 
tekintem, futólagos ismertetésével nem elégedhetem meg, annál 
kevésbbé, mert a műnek sok és nagy hibája van, mely körülmény 
miatt — nézetem szerint — csak gyökeres átdolgozás után lesz 
használható. En e munkát két szempontból, a tudomány és a paeda
gogia szempontjából akarom megbírálni s hiszem, hogy a tárgyila
gosságot minden tekintetben sikerül megtartanom.

Koltai irálytanának anyaga meglehetősen egybevág a Névyével 
s aligha csalódom, hogy Koltainak az lebegett szeme előtt, hogy a 
Névy által feldolgozott anyagot mind a tudomány, mind a paeda
gogia szempontjából javítva adja elő. Csak az a kérdés, mennyire 
sikerült. Koltai a nyelvtan és a stilisztika viszonyának meghatáro
zásából indul ki. A határvonalat köztük akkép vonja meg, hogy a 
nyelvtan a nyelv törvényeinek öntudatos használatára tanít, míg a 
stilisztika tárgya az irásmű. a maga „külső és belső kellékeivel,“ 
az alakkal és tartalommal, melyeknek alapján a stilisztikát két 
részre osztja : irály- és szerkezettanra. Ha az irásmű fogalmára he
lyezkedünk, erre az eredményre jutunk, de én azt hiszem, hogy az 
irásmű fogalmát vennünk alapul szükségtelen s az irálytant a szer
kezettan kiegészítőjeként nem szabad tekintenünk. Nem a stilisz
tika oszlik itt két részre, hanem bennök az írásművet két szempont
ból nézzük, jóllehet nézhetnők még más szempontból is a nélkül, 
hogy ez által a stilisztikának harmadik részét alkotnék meg. A 
Koltai választotta alapon a nyelvtant is joggal a stilisztika egyik 
részeként tekinthetnők, mert a nyelv és irály, az irály és irásmű a 
legszorosabb összeköttetésben állanak egymással.

A szerkezettant és irálytant a szerző igy választja el : „a 
szerkezettan az írásművek belső berendezésére, tartalmára, az irály
tan pedig az előadásmódra vonatkozó szabályokat adja elő.“ (2. 1.) 
Innét az irály fogalmára megy át s bővebben fejtegeti, mi értendő 
az irálytan alatt.. Az irály szerinte is kétféle : szép stilus és egy
szerű stilus. Az elsőről azt állítja, hogy kedélyünkre, képzelmiinkre 
s akaratunkra hat; az egyszerű pedig, „mely könnyen érthetőségre 
törekszik, értelmünkre hat.“ Mintha a szép stílusnak nem kellene 
törekednie a megérthetőségre is s az egyszerű nem lehetne hatás
sal a kedélyre vagy képzelemre is ?

Nem helyeslem az irálynak két fajra való felosztását sem, 
minthogy az egyszerű és szép stilus, mint fajok nem elégségesek a
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stílus-nemek befogadására. E kettős felosztás mellett vagy a költői 
vagy a (tágabb értelemben vett) rhethorikai müvek iránt igazság
talanoknak kell lennünk ; ezek egymásba nem olvaszthatok. A stí
lust legczélszerübb a gyakorlati csel (s nem a tehetségek) szerint 
felosztani. Vannak Írásművek, melyeknek czéljok az oktatás (főkép 
a tanügy szolgálatában); e művek magyaráznak és fejtegetnek s 
használják az egyszerű stílust. Vannak olyanok, melyeknek czéljok 
a gyönyörködtetés, ezek a költői stílust használják ; e művek a 
költői művek prózában vagy versben. S végre nagy számmal van
nak olyanok, melyek oktatnak is, gyönyörködtetnek is — műpró
zában fejtegetnek — vagy esetleg cselekvésre is indítanak; ezek a 
rhethorikai művek. A kettős felosztás Koltain meg is boszúlja ma
gát. mert könyve végén a verstan tárgyalásakor a szép stílusból a 
költőit kénytelen kiválasztani s azt mondja „ez a szoros értelemben 
vett költői előadás.“

Folytatólag ezután áttér az irály kellékeire. A szerző szerint e 
kellékek — én sajátságoknak fogom nevezni — kétfélék : általá
nosak és különösek. Általánosak : a magyarosság és jó Ízlés; kü
lönösek — az egyszerit stílusban : a szabatosság és világosság; — 
a szép stílusban : a képek és alakzatok. Az általános sajátságoknak 
kiválasztását s külön csoportban való előadását helyesnek tartom, 
mert ennek elfogadható alapja van s a növendéket azon józan fel
fogásra tanítja, hogy akárhányféle is a stilus, bizonyos sajátságok
ban megegyeznek ; szétválasztásukat pedig az teszi szükségessé, 
hogy közös sajátságaik mellett vannak különböző sajátságaik is. 
De szükséges, hogy a közös jellemvonások kiszemelése helyes alapon 
történjék, mert különben zavarra, hibás fogalmakra vezetnek. így 
pl. Koltai elméletét illetőleg önként áll elő a kérdés, hogy a 
szabatosság és világosság, melyeket az egyszerű stilus sajátságai
nak nevez, nem szükségesek-e a költői és rhetorikai müvekben; 
s viszont, a képek és alakzatok, mint a költői stílust per eminen
tiam jellemző sajátságok, ellenkeznek talán a szabatossággal és 
világossággal ? Igen is e sajátságok a magyarsággal s jó Ízléssel 
(ha ugyan erre külön sajátságkép van szükség) együtt általános 
sajátságok. Ámde ebben az esetben mi lesz az, a mi az egyszerű 
stílust, mint ilyent meghatározza ? Koltai elmélete végeredményében 
ide vezet, az egyszerű stílust megsemmisíti, hogy pedig van, azt 
senki sem tagadhatja. A szerző választotta alapon tehát általános 
és különös sajátságokat megkülönböztetni nem szabad; de más ala
pon nem csak szabad, sőt kell is. De mily alapon ? Én a magam 
részéről a szó (kifejezés) eredeti (közhasználatú) s átviteles értelmé
ből indulnék ki s erre alapítanám a stílus különböző nemeit tekin
tetbe véve a cselt is s különböztetném meg a stilus általános és 
különös sajátságait. Ezen az alapon a föntebbi ellenmondásokat s 
nehézségeket meg lehet szüntetni.

A szerző ezután tovább fejtegeti a szép stílus sajátságait. Szól
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a képekről és alakzatokról. Nála a „kép“ értelme nagyon kibővül; 
érezhetni főként a személyesitésnél; de hát ez nem nagy baj. A 
metonymiából a synecdochét kiszakítja. Ez sem volna nagy baj kellő 
okkal-móddal: de az erre nézve felhozott ok nem fogadható el. 
Ugyanis igy szól : „A synedoche abban különbözik a metonymiá- 
tól, hogy míg ebben a tárgyak egymással szoros viszonyban álla
nak, addig amabban, mint nem és faj, egész és rész stb állanak 
egymáshoz.“ Itt Koltai szem előtt téveszti egyrészt a nemnek és 
fajnak, másrészt pedig az egésznek és résznek szoros összetartozó- 
ságát. Avagy nem nevezhetjük-e viszonyukat bensőnek ? A synec
doche a metonymiának egyik faja, s mint ilyen körében tárgya
landó ; ha pedig kiszakítjuk belőle, legalább elfogadható alapon 
tegyük.

A könyv elméleti részében utoljára a verses müvek különös 
kellékeiről van szó. Koltai a verstant nem mint különálló, hanem, 
mint a „szép“ stílushoz tartozót tárgyalja. Bevezetésül szembe állítja 
a költői és prózai előadást. A „költői“ néven itt a „kötött“ alakot 
érti, a mi épen nem mindegy; mert a verses formától nem függ a 
költőiség, a verses forma legfeljebb a tárgyalás szépségét emeli.

Megkülönbözteti a hangsúlyos és időmértékes verselést; az 
előbbit nem tárgyalja s ez a műnek határozottan nagy fogyatko
zása, a mi által úgy tűnik fel, mintha a verses forma csak is idő
mértékes lehetne. A  hangsúlyos versnek alapját, Aranynyal tartva, 
a mondathangsúlyba helyezi s újabb aesthetikusainknak (Torkos, 
Greguss) idevágó kutatásait nem veszi figyelembe, pedig eléggé 
kimutatták már, hogy a mondathangsúlyos elmélet ellenmondásokra 
vezet s épen nem kielégítő.

A Koltai által feldolgozott anyagnak s az anyag elrendezésének 
ismertetését azzal az ítélettel fejezem be, hogy semmi tekintetben 
sem tanúsít haladást.

Lássuk a kidolgozást.
Sajnálattal bár, de ki kell jelentenem, hogy a Névy-féle tan

könyv kidolgozásához képest ez is hanyatlást jelez. A gondolkodás 
ingadozása meg nem állapodottságra vall. így találom én Koltainál, 
kinek definitiói, körülírásai s általán meghatározásszerű kifejezései 
nagyon gyakran vétenek a szabatosság ellen. Hol többet, hol keve
sebbet foglalnak magukban, hol ingadoznak s nem ritka eset az 
sem, hogy a gondolat a pongyola kifejezésnek esik áldozatul. Jól
lehet majdnem minden lapon találhatunk effajta hibákat, én csak 
a feltűnőbbekre leszek tekintettel.

A nyelvtant következőképen definiálja: A nyelvtan előadja, 
melyek a beszéd részei, vagyis megismertet bennünket a hangokkal, 
szókkal, mondatokkal, a szók összefüzésével s rendjével, szóval mind
azon szabályokkal, a melyeket önkéntelenül is követünk, a midőn 
nyelvünket helyesen használjuk.“ (1. 1.) Megjegyzés: a szók össze- 
fíizése és rendje a nyelvtanba bele tartozik ugyan, de nem beszéd
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rész; míg a definitió utolsó része phrasis, mely a definitió tartal
mát illetőleg fölösleges, paedagogiai szempontból pedig kárhoztatandó.

A kedély meghatározása következő: „A kedély alapja s tehet
sége (se nem alap, se nem tehetség, hanem az érzelmek s a belölök 
keletkezett hangulatok összege) az érzéseknek (Kottái által megrótt 
fordított birtokviszonyképzés), a mely által lelkűnkben (a kedély 
által a■ lélekben ?) külső behatások alatt, vagy saját (fölösleges) testi 
állapotaink következtében kellemes vagy kellemetlen hangulat (érzés), 
a mely érzelemmé válik, ha értelmem az előidéző okkal tisztába 
jő.“ (3. 1.) Ez utóbbi rész tarthatatlan, mert p. o. a félelem akkor 
is félelem marad, ha nem tudjuk az okát, sőt a lélektan egyenesen 
azt vallja, hogy az okot ha tudjuk is, apránként elfelejtjük, de 
visszamarad az érzelem az ok tudata nélkül is.

Az értelem definitiója: „Az értelem az a lelki tehetség (külön 
tehetségek felvétele haladott álláspont, még paedagogiai szempontból 
is használhatatlan), a mely által a dolgokat, a dolgok egymáshoz 
való viszonyát, a szemmel látható tünemények láthatatlan okait stb. 
(lényeget, substantiát akar mondani ? de így is hibás és még stb. is?) 
megismerjük, megértjük.“ (3. 1.)

Az értelem és kedély használhatatlan definitióit kiegészíti az 
akaraté, „mely — szerinte — nem egyéb, mint elhatározás vala
minek megtevésére vagy elhagyására.“ (4. 1.) Ebből: akarat =  
elhatározás ? A cselekvés fogalma kimaradt; pedig az akaratot még 
a régi lélektan is a cselekvés képességének nevezte! Avagy elha
tározás =  cselekvés ?

Hibás az indulat definitiója is ; ugyanis az indulat nem csak 
heves, fellobbanó s elmúló, mint a tankönyv mondja, hanem gyor
san elmúló érzelem. (4. 1.)

A magyarosságról szóló fejezetben azt mondja, hogy a szók 
alkotásában is (mintha a szóalkotás s nem pedig a szókkal való 
élni-tudás tartoznék az iskolai élet körébe) a magyar nyelv saját 
(germanismus) törvényeihez alkalmazkodjunk. (4. l.j Ugyanitt a 
„magasabb költészetről“ s a gyanús (sic!) képzőkről is szól. (5.1.) 
Kijelenti továbbá, hogy sok hibás és helytelen képzésű (szószaporí
tás) szó annyira közhasználatba ment már át, hogy őket kiirtani 
nem lehet, de nem is tanácsos. Ha nem lehet, minek akkor a 
figyelmeztetés, hogy nem is tanácsos; a dolog pedig voltaképen 
úgy áll. hogy a szavak használat által nyerik polgárjogukat s bár
milyen szót is közkeletűvé tehet az irodalom, ha következetesen 
használja s egyes szavakat ki is irthat, ha helyettük állandóan jó 
képzésűekkel él. Ez úton terjedtek el még Barczafalvy rósz szavai is.

Felemlitem azt is, a mit a jó Ízlésről mond: „a jó Ízlés meg
kívánja nemcsak a költőtől és szónoktól, de a tudományos írótól 
is, hogy nyelvében ne csak idegenszerűségek s nyelvhibák ne for- 
dúljanak elő“ . . . stb. (12. 1.) Ha a jó Ízlés követeli a nyelvhibák 
s idegenszerűségek kerülését, mit követelhet akkor a magyaros
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ság ? — „A beszédarányosság akkor származik, ha minden mondat 
akár puszta akár bővített egy (germanismus) egészet képez“ stb. (11. 1.) 
De vájjon nem minden mondat képez-e egészet ? S ha igen, mi 
értelme van a beszédarányosság ebbeli követelményének ? — Még 
eredetibb ennél az, mit a beszédarányosság megkíván, t. i. hogy 
„rövid főmondatokban fejezzük ki a főeseményt, főgondolatot, 
különböző bővítményekkel kiszélesített mondatokkal a főesemény 
körülményeit, a főgondolatot kiegészítő s magyarázó eszméket.“ 
(11. 1.) Ezután még csak az van hátra, hogy megszabjuk, hány 
mondatrész legyen a főeseményt vagy főeszmét kifejező mondat
ban. — A szép stilus meghatározásánál a következő semmit sem 
mondó meghatározással találkozunk : „Ha a költői s szónoki müve 
két olvassuk, olyasmit tapasztalunk, a mit nem érzünk az egyszerű 
stílben irt művek olvasásakor.“ (15. 1.) Hiányzik belőle a szabatosság 
és világosság.

Úgy hiszem, a felhoztam példák száma talán elég nagy arra, 
hogy Ítéletemet, mely szerint Koltai művének kidolgozása nem 
jobb a fölvett anyag elrendezésénél, igazoltnak tarthassam. Meg
jegyzem azonban, hogy a hibák felsorolásában csak az első 15 
lapot vettem át, míg 28 lap maradt tartalékban s az első 15 lap
ról sem Írtam ki minden szabatosság elleni vétséget. Mellőztem az 
egyszerű stil deíinitióját (12. 1.), az egyszerű stil sajátságai (12. 1.) 
s a szabatosság meghatározásában (14. 1.) mutatkozó hibákat. És 
csak felemlítem, mily ingadozóan használja a fogalmakat (v. ö. az 
alakzatokról 17. 1., a túlzásról 26. 1. s ismét az alakzatokról 27. 1. 
szóló részleteket, melyekben a képzelem, indulat, szenvedély, fel- 
hevült, felkorbácsolt, felindult kifejezések kavarognak előttünk), 
mily pongyolaság van stílusában (a sok közül egy: a számtalan jel
zők különbözőkép emelik a stil szépségét. 24. 1.), miként pótolja a 
szabatos megjelölést többször „a maga helyén való használat“ s „ha 
a maga helyén alkalmaztatik“-féle kifejezésekkel (25. 1.), mily rossz 
definitióját adja a szókihagyásnak és szóismétlésnek (28. 1.), a vissza
vonásnak (31. 1.) s mindenek felett a rhythmusnak, melyet logi
kátlanságánál fogva kénytelen vagyok ide iktatni: „Azt, a mi által 
a szótagok verslábakká és ütemekké, ezek verssorokká lesznek, 
rhythmusnak nevezzük ; mely hangsúlyos és időmértékes lehet.“

Nem folytatom tovább a hibák fejtegetését. E helyett a könyv
nek paeclagogiui használhatóságát veszem vizsgálat alá.

Első kifogásom ellene az, hogy a tárgyalás nincs az iskola köve
telményeihez alkalmazva. Helyesebb lett volna, ha a deductiv mód
szer helyett az inductiv módszert használja, mert ez nem csak az 
ítéletek keletkezésébe s okadatolásába, banem a sajátságok természe
tébe is tisztább felfogáshoz juttatja a növendékeket. A tanterv a 
stilisztika tárgyalásában az inductiv módszert ajánlja a deductiv 
helyett, mely minden jelességei mellett sem vetekedhetik amannak 
paedagogiaiértékével; s mégis Koltai ezt nem vette figyelembe, hanem 
haladt a scholastikus úton, mely mindent a fogalomból fejt ki s

Tanáregyesületi Közlöuy. XX.
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épen azért folyton definitiókkal s felosztásokkal bajlódik, a mi 
tekintve a IV. osztálybeli tanulóknak, kiknek számára a tankönyv 
készült, fejlettségét s képzettségét, a baladásnak egyenes akadá
lyára van.

Módszerénél fogva a szélesebb körűről halad a szükébb körűre 
a mi szintén paedagogia ellen való. Például hozom fel erre, hogy 
a stilisztika fogalmából, mint szélesebb körűből indul ki s halad az 
irálytanra, mint szűkebb körűre. E hibát is módszere hozza magával.

E két hiány azonban még tűrhető volna, ha egyéb botlásai nem 
volnának. Határozottan helytelen, hogy a felhozott példákat sehol 
sem fejtegeti; sem a magyarosságnál a hibás használatra felemlített 
példák mellé oda nem iktatja a jó használatot. Mivel meghatáro
zásai ingadozók s nem szabatosak: szabatos és biztos tudást nem is 
eredményezhet. Előmozdítja ezt az is, hogy következetes helyesírást 
nem használ (p. o. stilisztika, styl, stylus; czél és cél stb.); nyel
vezete pongyola, az ige az állítmánynyal töbször nem egyezik meg 
s mindenek felett idegenszerü (latinismus, germanismus, németes 
birtokviszony, a szenvedő alak gyakori használata, időegyeztetés 
hibái), a mi által önmaga rontja le a magyarosságot illetőleg fel
állított elveit. Itt kellene megemlékeznem arról is, hogy definitiói 
a IV. oszt. növendékek fejlettségéhez nincsenek mérve.

Még az olvasmányokra kell rövid tekintetet vetnünk, hogy az 
egész könyvről teljes képet alkothassunk. Az olvasmányokról el 
lehet mondani, hogy a czélnak legnagyobb részben nem felelnek 
meg. Lássuk őket egyenként,

A m o h á c s i  c s a t a ,  Horváth Mihálytól. Sem alak, sem szer
kezet szempontjából nem mintadarab. Nyelvezetének gyakori hibái: 
a ,miszerint' használata a ,hogy‘ helyett, a hogy-os mellékmondatok
ban a hogy-nak elhagyása, conditiónális és szenvedő szükségtelen 
alkalmazása, acc. cum inf. használata ; szórendje feltűnő hibás; 
a stilus száraz és nehézkes ; szerkezete nem áttekinthető.— V a jd a - 
H u n  у a d v á r a ,  Kazinczy Ferencztől. A darab stílusa nehézkes, 
ódon, nem ritkán természetellenes s mindenek felett idegenszerü. Kazin
czy müvei stilisztikai mutatványoknak nem valók, mert bár a maguk ko
rában kitűnők voltak, jelenleg többet ártanak, mint használnak. — M á r
m a r o s i  ú t i  v á z l a t o k .  Szellemtelen, száraz olvasmány, melynek 
történeti adatait sehol egy-egy kis leírás, elbeszélés nem élénkíti. — 
C e t t e t ő i  T o u l o u s e i g ,  Maszlaghy Ferencztől. Értéke nem 
sokkal több, mint az előbbi darabé. Érőltetett szellemesség, hamis 
pathos, s a felekezeti színezet jellemzik. Nyelvezete határozottan 
rossz; mondatalkotása kevés gyakorlottságra vall; s a magyarosság 
szabályait majdnem minden sora csattanós példával czáfolja meg. 
S nem csak sok idegenszerűség van benne, de új szavaival túl tesz 
a Kazinczy-kor legvakmerőbb neologusán is. Éz olvasmányt kár 
volt előrántani a korai „feledés homolyából," melyet méltán meg
érdemelt. — C o r i o l á n  s a h á b o r g ó  Róma,  Bajza Józseftől.



Értékes prózai darab. — Az o l v a s á s  m e s t e r  s ég-érői ,  Kiss 
Jánostól, és A p r ó z a  és к i f etj 1 é s e f ö l t é t e l e i ,  Fábián Gábor
tól. Tűrhető darabok. — Mohács, Köleseytől. Minden tekintetben kiváló 
mű. •— A s z e r e n c s é n e k  s z e r e n c s é j e  czimű népmese az 
első s nem a negyedik osztálybelieknek való. Fölvételét csak az 
okolhatja meg, hogy népies nyelven van Írva. De az elméletben 
sehol sincs utalás reá. — A k o l d u s  g y e r m e k ,  Jókai Mórtól. 
Szintén kisebb gyermekeknek való olvasmány. — M a d a r a i m  
k ö z ö t t ,  dr. Jósika Kálmán darabja,“ mely az élvezhető müvek 
közé tartozik s a könyv czéljának is megfelel.

Az olvasókönyv verses darabjai egy-két középszerűt leszámítva, 
majd mind első rangú Írók termékei s a czélnak megfelelnek. De 
meg kell jegyeznem, hogy kár volt annyi azonos tárgyú darabot 
felvenni. így Vajda-Hunyad három darabbal van képviselve, К ont 
két darabbal, a mit aligha okadatol kielégítőleg az, hogy velők 
a szerző a stilus külömbségeit akarta felmutatni.

Koltai irálytanának ismertetését ezzel befejezem. Az ered
ményt a következőkben foglalom egybe.

1. A mű anyaga tudományos szempontból nem kielégítő.
2. Definitiói — alig egy-kettő kivételével — nem szabatosak.
3. Nyelvezete pongyola.
4. A tárgyalás egyes részei nagyon elvontak s igy megtanu

lásra nehezek.
5. Nem inductiv alapon van készítve.
6. Következetlen a kifejezésekben s a helyesírásban.
7. Az olvasókönyv hasznavehetetlen.
Mindezek miatt a művet középiskolai használatra ajánlhatónak 

nem tartom. A stilisztika II. részéről jövőre.
(Szabadka.)

Tones G-usstáv.

A növények természetrajza. A reáliskolák alsó osztályai számára irta d r . B o r -  
b á s  V in c z e . Második kiadás. Budapest. 1886. Az Eggenberger-féle könyvkereskedés 

kiadása. Két füzet (98 és 112 lap), ára egynek-egynek 70 kr. *)
A két füzetnek tartalma egészen megfelel a reáliskolai utasí

tásoknak ; azaz a reáliskolai utasítások, melyek 1885-ben szerkesz
tettek, ugyanazon tananyagot karolják fel, mely e két füzet első 
kiadásában van felvéve; a két füzet tehát kizárólag a reáliskola 
két alsó osztályában használható.

Az I. füzetben a tanítás a gyümölcs különböző formáinak 
megismertetésével veszi kezdetét. E czélból az egyes növényfajok virág - 
jok kivételével részletesen vannak leírva és a szerző ebbeli eljá
rását csak helyeselhetném, ha a leírások módszeres voltukat tekintve 
kifogásolhatók nem volnának. A szerző elfelejtette, hogy a közép

*) E bírálat az orsz, közokt. tanács megbízásából készült.
7*
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iskolába lépő tanúló most a tanulásnak mégis komolyabb irányát 
kezdi követni, mint a milyenhez a népiskolában szokott, és amaz 
iránynak megfelelően kell Írva lenni tankönyvének is. A szerző 
minden egyes leírásba bizonyos költőiséget akar beleszorítani. A 
hol saját kebelében nem találja meg a keresett idealismust, ott 
hazánk jeleseinek müveiből veszi azt kölcsön és így könyve, mond
hatni hemzseg a népies mondásoktól és különösen Tompa költe
ményeiből átvett idézetektől. E mellett a módszeresnek látszani akaró 
szándéknak gyakran feláldozza a logika egyszerű követelményeit, 
íme egy példa. A 2—3 lapon megmagyarázza a fa tövét. Azt mondja: 
„A fa aljában azt a helyet, a hová pl. a kosarat támaszthatom, vagy 
a hol a pásztor heverészve furulyáz, magyarosan a fa tövének 
mondjuk. A fa töve tulajdonképen az a rész, a hol a fa a földből 
kibújik. Ez a gyökér és faderék határa, tehát nem külön tagja, 
nem gyökere, hanem csak egy körvonala a fának.11 Mily furcsa kép 
a körvonalon heverésző és furulyázó pásztor. Ilyen dolgok származ
nak abból, midőn valaki műszaki kifejezést nagyon is propaedeu- 
tikus módon akar megmagyarázni.

A fákról azt mondja az 1. lapon, hogy némelykor „egész 
óriásai a növényvilágnak“ és hivatkozik könyvének 1. ábrájára, 
mely a czédrusfát állítja elénk. Miért választja a növénytani okta
tás kezdetén épen a czédrusfát, melyet a gyermekek nem ismernek, 
és melynek képe sehogysem bírja a gyermekben azt a képzetet 
felkölteni, hogy ez is a növényországbeli óriások egyike. E szem
pontból akármilyen hazai tölgy vagy fenyőfának megmondhatta 
volna térbeli méreteit és jobb szolgálatot tett volna azzal, mint a 
czédrusfa puszta nevével és képével. Ha pedig csakugyan igazi óriást 
akart volna czitálni az exotikus flórából; akkor a Sequoiát vagy az 
Adantoniát illette volna az elsőbbség. A 16. lapon a második jegyzet
ben megkívánja a szerző az oktatótól, hogy „a fiuk pontosan Írják 
le a szőlő-kunyhó és borsajtó részeit, ezek czélját.“ Minek? A 33. 
lapon leírja a hóvirág hagymáját, de a szövegnek megfelelő képét 
jáczint hagymája szolgáltatja.

Az I. füzet második részében az egyes növényfajok egész 
leírásánál úgy látszik a kirándulásokhoz alkalmazkodik a szerző, 
mert például a három Ranunculus-fajt különböző helyen találjuk 
leírva (38., 56. és 61. 1.). A Valerianella olitoria-t még nem íratnám 
le az I. osztálybeli tanúíóval.

Végre azt hiszem, hogy a szerzőnek a népnek orvostudomá
nyából átvett utasításai is elmaradhattak volna. így megtudjuk tőle, 
hogy a dióhéj nedve „különösen a gyermek-giliszta ellen“ hasznos 
(9. 1.), hogy a birsalma magvaiuak héja „elnyálkásodik s ez a 
nyálka frissítő orvosságnak jó“ (11. 1.), hogy a „szőllő a mellfájó
soknak orvosság“ (17. 1.), és hogy a vére hulló fecskefil (Chelido
nium maius) „nedve mérges, használják szemölcsök és tyúkszem 
ellen“ (64. 1.).
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A harmadik részben a földrajzi oktatás érdekében a mediterrán  
vidék kiválóbb növényei vannak leírva.

A könyv II. füzete határozottan nagyobb gonddal van írva. 
Stílusa kom olyabb ; a tananyagot az évszakok szerint osztja be és 
a földrajzi tanítás kedvéért felvett növénytani adatokat szám os 
képpel és m ajd hosszabb, majd rövidebb leírásokkal világítja m eg. 
E füzetre nézve tehát kevesebb kifogásunk van. Az első  az, hogy  
e füzetben mind a m ellett, hogy a tanúlók már a m egelőző évben  
szám os növénynyel m egism erkedtek, itt újból könnyebben m egszem 
lélhető és leírható n övén yek kel foglalkozzanak. Itt jó  lett volna  
egy  k is csere. H ogy a szerző ott, hol m ódszeres akar lenni, m indig 
visszaesik  régi hibájába, a fogalm ak logikátlan  összezavarásába, 
azt például a következő b izo n y ítja : „Azt az életm űködést, m elyet 
más növény eg y  naptári év folytán befejez, kikiricsünk két pol
gáriévb en , az iskolai év folytán végzi. Az 1886-ki virágokból 1887-ben  
lesz a gyü m ölcs“ (3. 1.). Az csak nem két polgári év , midőn az  
egy ik  év augusztus havában k inyílik  a virág és a k övetkező év  
áprilisában m egérik  a gyüm ölcse. Miért írja le részletesen a Pinus 
silvestris-t m ikor ez hazánkban „az alföldi rónaságon csak ültetve 
tenyészik (19. 1.)? Talán azért, mert nem volt más k ép ?  Az ősfenyö 
(Pinites succinifer Goepp) czim alatt a 22. lapon m ondottak, m elyek 
kel a szerző a pbytopalaeontologia terére tesz egy  kis kirándulást, 
nem egészen világosak. Először is már 4  tűlevelű  fát ism er a tudo
m ány, m elyek az olygoezén  korban ten yészve hátra hagyták a 
borostyánkövet; másodszor ped ig  a szelíd gesztenyefa  m aradvá
nyait a lig  találhatták m eg a borostyánkőbe zárva.

A m ásodik rész összefoglalásánál (49. 1.) a szerző valam i új 
m ódszert akar m eghonosítani. U gyanis m ellőzve a levelek  alakját 
csak erezettik szerint felállít eg y  bikkalakot, egy  hársalakot, füzalakot 
stb. N em  tagadható ugyan, hogy a falevelek  em e sajátságát is föl 
lehet a csoportosításnál h aszn á ln i; m ég sem  tartom azt e léggé  
m egokoltnak, mert a haladó tanítással m indinkább am a szem potokat 
k ell választani, m elyek  tudom ányos értékkel birnak. Ilyen ek  első  
sorban a virág, aztán a g y ü m ö lc s; csak ezek után k eiiilketnek  
szóba a levélalakok és végre, ha tetszik, a levelek  erezete is.

Az ötödik részben a kryptogam növényekre tér át a szerző ; de 
az egyed ü li Aspidium F ilix  m as (az erdei vesepáfrány) k ivételével, 
a különböző csoportok egyes k ép viselő inek  részletes leírásával itt 
fölhagyott. Ez határozottan a könyv leggyengébb  r é s z e ; pedig  
eg y  k is fáradsággal és utánjárással tán ez is sikerült volna neki.

Az egész műről szólva, m indenben mutatja a szerző ama 
törekvést, hogy m ódszeres elvek szerint írjon; s habár ebben nem  
valam i ügyes, de tárgyi tekintetben, az eg y es kim utatott fogyatk o
zásokat k ivéve, nem éri k ifogás ; ezenfölül jó  m agyarsággal ír és  
így könyvét elfogadhatónak vélem .

(Budapest.)
I)r. Staub Móricz.
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LAPSZEMLE.

A latin nyelv kérdése. Frarynak ismeretes könyve a már régen 
feszegetett kérdést újabb és hevesebb viták tárgyává tette minden müveit 
ország tanférfiai körében. A „Bevue internationale de Venseignement“ a 
pro és contra szóló vélemények közül a legérdemesebbeket kiemeli s mi 
is érdekesnek tartjuk azokat közölni.

1. A latin nyelv haszna —  Brunetiere szerint, ki azt a görög fölé 
helyezi —  k étfé le; gyakorlati és elméleti. Mindenekelőtt jól megfon
tolandó, hogy a latin nyelv épenséggel nem holt nyelv, sőt beszélik azt 
—  a miben ugyan nagyon téved Brunetiere —  Magyarországon, Bosz
niában s Herczegovinában, nem is szólva a római udvarról. Továbbá 
Bacon, Spinoza, Leibniz latinul Írták müveiket, így tehát a kinek dolga 
van Magyarországon, Boszniában, Herczegovinában, s ki az „Ethiká“-t 
eredetiben akarja olvasni —  annak tanulmányozni kell a latint. Külö
nösen nevelési szempontból fontosabb a latin a görög nyelvnél, mert 
világos, erővel teljes. A görögök sohasem ismerték az embert, hanem 
csak a görögöt s a barbárt, míg Vergilius, Cicero, Caesar, Horatius 
kosmopoliták. Brunetiere a latin classikusok dicsőítésében annyira megy, 
hogy feláldozza nekik a maga nemzetének remekíróit Bossuet-t. Yoltairet, 
kik csak fanatismust hozhatnak létre, nem pedig, mint a latinok, bölcs 
önmérséklést.

Általában Brunetiére az egész kérdésben nem lát egyebet, mint a 
forradalmi szellem harczát, mely csak a jelenből akar kiindulni, szem
ben a hagyománynyal, melyet egy aristokratikus kisebbség iparkodik 
fentartani.

2. Sokkal nyugodtabban tárgyalja a dolgot a „Revue scientitique“ 
bírálója. Ugyanoly joggal —  mondja —- mint a latint, kárhoztatni lehetne 
a történetet, a rajzot s különösen az angol nyelvet. A reform azonban 
e téren mindenkép csak hasznos lesz, ha megkönnyíti a tantervet.

3. Egy Zürichből keltezett és Svájcz legnevezetesebb kantonjának, a 
berninek tanügyi viszonyairól szóló levél szintén a latin nyelv tanításával 
foglalkozik.

Nálok a progymnasium három alsó osztályában a latin (heti hat 
órában) kötelező mindannyira, a felső osztályokban ellenkezőleg csak 
azok részesülnek a latin nyelv oktatásában, kik szorosan tudományos 
pályára készülnek, s ugyanitt kezdik velők a görögöt is (heti négy órá-
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ban) míg a gyakorlati tudományok mezejére lépők csupán élő nyelvekre 
taníttatnak.

Ezen tanterv nincs ínyére az ottani tankerület főigazgatójának, M. 
dobatnak s következő reformját javasolja. Kiindul pedig azon tényből, 
bogy a görög és latin nyelvben elért eredmények nem felelnek meg az 
időnek, mely tanításukra fordíttatott. A tanítványok meg vannak terhelve 
oly korban, midőn testileg még nem fejlődtek ki teljesen. Ez okból a 
latin nyelv tanítása a progymnasiumnak csupán három alsó osztályára 
szoríttassék (legfölebb heti három órában) oly czélból. hogy a íiuk „e 
két nyelvből leszármazott szók etymologiáját ismerjék meg.“ Ennek 
helyébe az anyanyelven kívül taníttassák a franczia, angol vagy olasz olykép, 
hogy a fiúk a progymnasiumból való kilépésükkor azt „elég folyékonyan“ 
beszéljék. A főgymnasiumban pedig heti négy órában tanítsák a latint, csu
pán azon tanulók számára, kik a jogra, orvos-, hittudományra s philo- 
logiára adják magukat, a görög pedig ugyanannyi óraszámban csak a 
jövendő theologusok s philologusok részére lesz kötelező, dobat meg 
van győződve, hogy egyszerűbb könyvek s rendszer alkalmazásával a 
tanuló négy év alatt heti 4 órában legalább is oly jól megtanul latinul s 
görögül, mint a jelen rendszer mellett.

Több hang szólalt fel ezen javaslat ellenében, melyek közül az 
egyik azt veti föl, hogy a két nyelv ilyetén tanítása bennök való vastag 
járatlanságot vonna maga után, mely különösen a felső oktatás folyamán 
boszulná meg magát.

Egy másik abban lát súlyos hibát, hogy a tanulók már tanuló 
pályájok negyedik évében lesznek kénytelenek jövendő pályájokat meg
választani, ellenben a jelen rendszer mellett ráérnek, míg kilépnek a 
gymnasiumból.

Harmadik vélemény szerint e tanterv épen azt hozza létre még 
nagyobb fokban, a mit meg akar akadályozni: a tanulók megterhelését, 
melyet eddigelé nem igen lehetett tapasztalni. Négy modern s a két 
classikus nyelv megtanulása oly követelmény, melynek a tanulók nem 
képesek megfelelni.

Magának a levélnek írója is fölöslegesnek tartja az angol s olasz 
nyelv tanítását, annál is inkább, mert folyékony beszélését csak az illető 
országban sajátíthatni el.

Szerinte a latin nyelv tanítása mindenesetre előbbre való, mint a 
francziáé, mert csak belőle értheti meg a fiú kellően a franczia ortho
graphia, szókötés és declinatio szabályait. Általában a classikus nyelvek 
mennél bővebb tanítására nagy súlyt helyez, mert egyedül ők vannak



98

hivatva a fiatal elmét mind az iránt lelkesüléssel eltölteni, a mi nagy és 
nemes, úgy állítván eléjök a tudomány világát, mint valami szentélyt, 
melyből az üzérek száműzve vannak. Mert a modern irodalmakban sok
kal alantabb fokon van meg az egyszerűség és józanság bája, mint azok
ban. A modern gondolkozás úgyis minden oldalról befonja, áthatja az 
ifjú elméket, miért még az iskolában is e szellemmel eltölteni 
őket ? A modern irodalmaknak legbatbatósabb ellenszere a régi iroda
lom. mely az életnek egyszerű képét adva, a jelen bonyolult társadalmi 
viszonyok közül legjobb kimentő eszközül szolgál. Ezek alapján reméli, 
hogy a classikus nyelvek szándékolt megszorítása abban fog maradni, 
mert sohasem szabad feledni, hogy ha valamely nemzet tevékenységének 
az anyagi érdekek a végczéljai, akkor a tudományok s vele a jellemek 
sűlyednek s leszorítják azt nagysága s méltósága polczáról.

4. 31. A .  Vessiot egy röpiratban felelvén Frarynak, éles gúnynyal s 
szellemmel kel ki a classikus nyelvek eltörlése ellen, s azt mondja, hogy 
a  görögöt és latint megvetni annyi mint a nemzet sülyedését előmoz
dítani. 0  Frary könyvétől egészen elütő súlyos tényt állapít meg, hogy 
tudniillik magában a tanuló ifjúságban nagyon megingott a classikus tanul
mányokban való hit, a mi igen komoly intés azokra nézve, kik kezűk
ben tartják az ifjúság nevelés-ügyét,

5 . D r . S c lm eä in g  német tanár egy a mai classikus nevelésről szóló 
iratában viszont hevesen megtámadja a humaniórák uralmát, a mi erős 
bizonyítékúl szolgál azok ellen, kik tagadják, hogy Németországban e kér
dés valaha vita tárgya lehetne. Nem arról van szó — mondja Schme- 
ding —  vájjon a latin s görög továbbra is fog-e taníttatni, hanem hogy 
oly kiterjedésben s oly jogokkal-e, milyenekben manapság részesül. Sze
rinte a classikus műveltség sokkal több időbe kerül, mint a mennyit ér, 
ellentétben áll a modern műveltséggel, s megakadályozza a tudományos 
szellem előrehaladását, árt a nemzet gazdasági fejlődésének, mert elfor
dítja az ifjúságot a jövedelmező hivatásoktól vagy pedig rosszúl készíti 
elő őket. Továbbá kizárja vagy megsemmisíti mindazon törekvéseket, 
melyek a mi korszakunk szükségéhez vannak alkalmazva, s végre a szép- 
irodalom s tudomány birodalmában teljesen elfojtja az eredetiséget,

6. Egy Potsdamból kelt levél írója szintén védekezik az 
ellen, mintha Németországban a középiskolai reformra sohase gondoltak 
volna. Sőt nálok a harcz a modern nevelés s a classikus műveltség 
között épen legélénkebb. Különösen a reáliskola nyert nálok jogokat mi
után a reálgymnasium nevét vette föl, annyiban tudniillik, hogy növendékei 
előtt megnyíltak az egyetemek kapui. S ez helyesen volt így, mert hibás



99

шшяяяштшяшшвкяшшяшявшшяяшяшшяяшият

dolos azon fiuknak, kik középiskolát végeztek, csak bizonyos meghatá
rozott pályákra engedni utat. A reáliskolai tanításnak van ugyan közvet
len folytatása a műegyetemre, azonban szaktanulmányokra mennyiségtan
ban, természettudományokban s physikában és modern pliilologiára is 
vezethet. De könnyen érthetni, hogy alantabb állása, melyet a gymna- 
siummal szemben elfoglal, árt a reálgymnasiumnak, mely rendesen azon 
tanulókat toborzza maga köré, kik akár szellemileg, akár anyagilag nin
csenek eléggé megáldva, hogy kerek tanulmányi kört futhassanak be. A 
vagyonosabbak s intelligensebbek pedig sietnek elhagyni a reálgymnasium 
felső osztályait. Innen van, hogy a két középiskola közt fennálló paral- 
lelismus csak a gymnasium javára üt ki. A következetlenség valóban 
nyilvánvaló, vagy a görög és latin egyedüli eszköze az általános művelt
ségnek s akkor annak elsietett elsajátítása czélra nem vezet, vagy pedig 
csupán egy-két szakra hasznosak e nyelvek s akkor nem szabad őket 
minden felsőbb tanulmány megkezdésénél megkövetelni.

A reálgymnasium kóros állapotának rajza után idézi egy orvos
tanárnak megjegyzését, kinek hallgatói teljesen híjával voltak az ifjúi 
rugalmasságnak s elevenségnek. Elvesztették pedig —  mint amaz állítja -— 
oly grammatikai aprólékosságok, kivételek s szabályok tanulmányozása 
következtében, melyek iránt a fiatal elme nem érdeklődhetik. A levél 
írója azon óhajjal fejezi be sorait, hogy bár eljönne már a nevelés- 
tudománynak is Luthere, ki áttörve a hagyomány korlátáit, véget 
vetne a G ram m atocratia  hatalmaskodásának, s unokáinkat szerencsésebb 
oktatásban részesítené, mint a milyenben bennünket részesítettek.

7. Frarynak állításai ellen erősen kikelnek iskolatársai B igot és 
Louisse  a „Revue politique et litteraire“-ben. A két felvetett kérdést ipar
kodnak megczáfolni : a középiskolai oktatásnak s a holt nyelvek taní
tásának czéljáról.

Pártját fogják az érdek nélküli tanulmányoknak, mert az egyénnek 
első s leghatalmasabb érdeke szellemi s erkölcsi méltóságára irányul. S 
ezen érdek nélküli tanulmányok első sorban a latin és görög nyelv, 
mert a XVI. és XVII. század Íróit nem lehet kellően méltatni, ha azok min
táival is teljesen meg nem ismerekdünk. Az ipartanítást se szabad az 
ész művelésének helyére léptetni s az egyetemre nem szabad rátukmálni 
a súlyos tisztet, hogy pénzszerző gépeket hozzon létre.

8. Egy Bordeauxból F ern eu il tollából eredő levél szintén Frary köny
vével foglalkozik, s különösen a franczia tanügyi viszonyokra van 
tekintettel.

Frary előtt már Bréal és Simon észrevették s megtámadták az egye-



netlenséget, mely a franczia középiskolai tanítás s a franczia állam jelen
legi politikai, gazdasági s társadalmi viszonyai közt fennáll. Megállapí
tották azt, hogy a classikus tanulmányok, a görög-latin typus, mely oly 
szépen tudott alkalmazkodni egy arisztokratikus államforma követelmé
nyeihez, melyben az üzleti foglalkozások az u. n. szabad példák mellett 
háttérbe szorulnak, nem felel meg egy demokratikus állam szükségletei
nek, s hol a szabad pályákhoz az ifjúságnak csak csekély része vonzódik.

Igazat ad Frarynak azon pontban is, hogy a classikus tanítás gyü
mölcsteán pályákra hajt sok olyat, kik sokkal hasznosabbakká válnak 
vala, ha saját erejükre bízatnak, s ha sokkal kevésbbé tudományos neve
lésben részesülnek. Azonban teljesen egyéni hibás kifogásnak tartja Frary 
részéről, hogy a holt nyelvek művelését teljesen el akarja nyomni s cso
dálkozik rajta, hogy oly éles kritikus a középiskola reformját ilyen, a 
valóság fényeivel annyira ellenkező módon véli előidézendőnek.

Frary —  szerinte —  úgy látszik öntudatlan áldozata a franczia 
szellem azon végletek közt való ingadozásának, mely tegnap minden 
tanulóra egyaránt rákényszerítette a classikus tanulmányokat, s ma megint 
valamennyit, tekintet nélkül természeti hajlamaikra, azok alól fel akarja 
menteni. Mind e két rendszer egyenlően hibás s elfogadhatatlan, mert 
tetszőleges s előzetes véleményeken alapul. A középiskolai tanításnak 
főhibája tantervének egyoldalú s szűk voltában gyökerezik. Pedig a 
modern társadalom változatos szükségleteihez képest épen nem szabad 
egy egyöntetű s általános tantervhez ragaszkodni, hanem alkalmazni kell 
azokat egymáshoz. A latin s görög nyelv tanítása manapság —  Frary 
szerint —  olyannyira meg van szorítva, hogy azt vagy ki kell terjesz
teni, vagy teljesen elvetni. Ferneuil ezen dilemmának szükségességét nem 
látja be. A görög nyelv tanítását valóban nem lehet szélesebb alapra 
fektetni, ha minden tanulóra alkalmazni akarják, de azon naptól kezdve, 
hogy csak a fiatalság azon részére teszik kötelezővé, kik szabad pályákra 
készülnek, nincs akadály arra, hogy sokkal nagyobb szerepet ne játszszék a 
tantervekben.

Frarynak czáfolatát azok ellen, kik a classikusok tanítását tartják 
az egyedüli eszköznek általános műveltség, fegyelmezett ész és szivkép- 
zettség elérésére, s védelmi állását a modern classikusok mellett helyes
nek tartja ugyan Ferneuil, azonban leghelyesebbnek, ha a fiatal elmék ép úgy 
a classikus, mint a modern remekírók tanulmányozása által művelteinek. 
A classikusok kirekesztése mindenesetre oktalan és súlyos csapás lenne 
a tudományos műveltségre nézve. S bár e két elemnek összeegyeztetése 
mindinkább nehezebbé válik, még sem szabad egyikét a másik rovására
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elnyomni, hanem e nyelvek tanítását a tanulók képességeihez mérten 
szét kell osztani.

E szerint a mesterségre készülőknek sem lehet úgy elhagyniok a 
lyceumot, hogy a latin nyelvnek legalább felszínes ismeretével ne bírja
nak, mely elégséges arra, hogy a szók etymologiáját megértsék. Azoknak 
nagy számára nézve, kik iparra s kereskedésre adják magukat, a clas- 
sikusnak beható tanulmányozása csak a pályájukra szükséges ismeretek 
elhanyagolásával járhatván, elégséges, ha az ókor remekíróinak főbbjeivel, 
erkölcsi s aesthetikai értéküket híven visszatükröző fordítások segítsé
gével ismerkednek meg. Kik azonban az úgynevezett szabad pályákat 
választják, azoknál a latin s görög nyelvnek főszerepet kell játszania. 
Ezek tanulmányozását előzze meg a modern irodalmakkal s nyelvekkel 
való foglalkozás, mely értelmüket fogékonynyá teszi azok teljes mélta
tására. Az ily módon kiképzettek a tudományos műveltség összes 
elemeit magokban kerek egészszé fogják egybeolvasztani.

Általában Ferneuil Frary könyvét inkább nézetei s iránya, mint 
gyakorlati tanácsai következtében tartja nevezetesnek. Azonban ennyi 
kritika után már elérkezettnek tartja az időt az újjászervezésre —  a 
bölcs középút korlátaibán. L . II.

KÖZOKTATÁSI SZEMLE.

B E L F Ö L D .

T refo rt Ágoston m iniszter a  középiskoláról.
Szemlénket a lefolyt szünetek alatt fölmerült fontosabb középiskolai 

tanügyi mozzanatok fölött ama jelentős nyilatkozattal kezdjük meg, mely 
közokt. miniszterünk tollából a „Budapesti Szemle“ júliusi kötetében 
„Nehány szó a középiskoláról“ czim alatt jelent meg. A külső alkalmat 
czikke megírására a „Frary-vita“ szolgáltatta miniszterünknek. Frary könyvét 
tudvalevőleg közoktatási miniszterünk fordíttatta le magyarra s noha a fordítás
hoz csatolt levelében világosan megmondta, hogy nem merné „a szerző 
minden egyes állítását aláírni vagy azok nyomán középiskoláinkat rögtön 
újjá szervezni“ és csak a nézetek tisztázását várja a könyv nyomán bizo
nyára megindúló v itától; továbbá K la m a r ik  min. osztálytanácsos is a
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Paedagogiai Társaságban kijelentette, hogy a Frary-vitának csak akadé
mikus jellege lehet, mert egyelőre senki sem gondolhat középisk. taní
tásunk újból való bolygatására : mindazonáltal kedvük telt némelyeknek 
gúnyosan suttogni, de fontoskodva hirdetni is, hogy ime új kísérletek, 
reformok, felforgatások küszöbén állunk, maga a közokt. miniszter is 
beszegődött a classikus nyelvek ellenségeinek táborába s Frary-t előre 
küldve portyázónak, nemsokára súlyosabb támadást fog intézni gymna- 
siumaink ellen. E hiú beszédeket teljesen elnémítja a miniszternek alább 
egész terjedelmében közölt czikke. A mi a kérdés theoretikumát illeti, a 
miniszter mintegy középúton jár az ellenséges pártok között. Elismeri a 
classikus műveltség értékét és hasznát, „a ki latinul tud, bizonyosan 
tapasztalta önmagán, hogy az minden művelődési törekvéseit nagyon elő
segítette,“ de kereken kimondja, hogy „korlátolt fölfogás azt hinni és 
hirdetni, hogy a klassikus nyelvek nélkül, az új irodalmak segítségével, 
a műveltség magasabb fokát elérni ne lehessen,“ a mivel a miniszter 
csak hangos kifejezést adott közvéleményünknek, mely soha sem tudott 
a német philologusok merev egyoldalúságára vetemedni. Fontosabbak ama 
gyakorlati következmények, melyeket a miniszter e meggyőződésből levon. 
Három pontra nézve nyilatkozik. Csökkenteni akarja a dualistikus közép
iskolai szervezetünkből folyó pályaválasztási nehézségeket, rendes tanszé
ket állítván a latin nyelvre (természetesen nem mint köteles tantárgyra) 
a reáliskolákban, hogy a reáliskolai tanuló könnyebben átmehessen más 
pályára. Szaporítani akarja a szakiskolákat, hogy a gymnasiumba nem 
valóknak alkalmuk legyen tehetségüknek megfelelő iskolába járni, végül 
pedig internatussal összekötött tanárképző intézetet akar állítani, mely 
a tanárok jobb „neveléséről“ gondoskodjék. A czikknek e része keserű 
pillulát rejt számunkra. A tanárok közt, mondja a miniszter, van sok 
comme il faut ember, „de van sok olyan is, ki e tekintetben igazi satyra 
a humanoriákra. “ Épenséggel nem volna méltó hozzánk, ha önhitten azt 
hangoztatnók, hogy de bizony nincs köztünk az utóbbi fajtából való. 
Kétséget nem szenved, hogy van. Más kérdés azonban, hogy nem jár-e 
nagyon ránk a rúd az utóbbi időkben ; hogy tehetünk-e róla, ha vannak 
köztünk nem közénk valók —  hisz nem magunk választjuk vagy nevez
zük ki magunkat —  s nem csökkentik-e az ilyenek testületünk tekin
télyét s ezzel emelkedésünk egyik legfőbb tényezőjét? De ne feszegessük 
e kérdést, tán lesz alkalom visszatérni hozzá. —  A miniszter czikke 
ekkép szól :
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Néhány szó a középiskoláról.

Minél nagyobb körben fog meghonosodni az a hit —  (öntudatosan 
élek e kifejezéssel) —- hogy a tudomány a gyakorlati életben is hatalom, 
annál nagyobb jelentőséget fognak tulajdonítani a középiskolának, azaz 
azon iskolának, mely a tudományos pályákra előkészít.

Örvendetes jelenségnek tekintem, hogy e kérdés, mely egész Euró
pában napirenden van, nálunk is napirendre került.

Tulajdonképen évek óta a napirenden van —  új impulsust azon
ban Frary munkája fordításának megjelenésével nyert. E jelenségből már 
is különböző következtetések vonattak. A középiskolákról alkotott törvény 
revideáltatni fog —  a görög nyelv tanítása meg fog szüntettetni —  a 
klassikus philologok állás és kenyér nélkül fognak maradni. Valóban gyer
mekes fölfogások !

De habár mindez nem fog megtörténni, Frary könyvének már azért, 
mert szellemes s mindenütt olvastatik, meg van a maga jelentősége s jó 
hatása is lesz. De a ki állást akar foglalni nálunk e könyvvel szemben : 
tisztában kell lenni magával az iránt, mi volt a régi klassikus világ, mi 
a klassikus műveltségnek értéke, mit kell nekünk magyaroknak ez irány
ban tenni ?

Ha mi mostani culturánkat elemezzük, látnunk kell, hogy Görög
ország s Róma nélkül a cultura nem léteznék —  meglehet valami egé
szen más civilisatió fejlődött volna ki, —  de az a mi ma vagyunk, az 
a görög s római nyelv, irodalom, tudomány és művészet műve. —  A 
renaissance szellemi életéből fejlődtek az új irodalmak, a tudomány, az 
új művészet. De a legfényesebb oldala a régi világ culturájának a képző
művészet, különösen a szobrászat s építészet, az irodalomban pedig a 
formák tökélye. —  A tudomány, a socialis és politikai institutiók, a 
közgazdaság gyermekkorban voltak ; a humanitas pedig, mi az urbanitas- 
tól lényegesen különbözik —  a régi világban csak ritka példákban fordúl 
elő. Összehasonlítva tehát a régi culturát az újjal, az új cultura a dol
gok természete szerint, magasabb és intensivebb, mint a régi, valamint a 
harmincz éves férfiú érettebb s fejlődöttebb s a szellemi s kedélyi mű
veltség magasabb színvonalán áll, mint a tizenöt éves ifjú —  hasonló 
viszonyokat és dispositiókat szemmel tartva.

Mi tehát tanúihatunk a régi culturától, de nem föladatunk, oda 
visszajutni, hol a görögök s rómaiak álltak; a régieket, kiket méltán 
lehet dicsőíteni, az újak rovására dicsőíteni, csakis tudatlanság vagy rom
lott iskolamesteri phantasia szüleménye.

Ha most kérdezzük, mi a klassikus műveltségnek értéke s haszna 
reánk nézve : a ki latinúl tud, bizonyosan tapasztalta önmagán, hogy az 
minden művelődési törekvéseit nagyon elősegítette —  főleg a nyugati 
nyelvek tanulása tekintetében —  s megengedem, hogy a görög nyelv és 
irodalomnak is nagy hatása van, habár e tekintetben saját tapasztalá
somból nem szólhatok —  mert, noha görögül tanúltam, ma nem tudok 
semmit.

De nem elég éveket a klassikus tanúlmányokkal tölteni, azoknak 
birtokában is kell lenni —  e tekintetben nagyon sajnos tapasztalásaink



vannak —  s ennél fogva én egészen elfogadom Du Bois-Keymond néze
tét, hogy ily tanúlmány nélkül is lehet haladni az egyetemi pályán. Kor
látolt iskolai fölfogás azt hinni s hirdetni, hogy a klassikus nyelvek nél
kül, az új irodalmak segítségével, a műveltség magasabb fokát elérni ne 
lehessen.

Ezek után az a nagy kérdés : mit kell nekünk tennünk ?
Nem új dolog, ha ismét állítom, mit már számtalanszor mondottam, 

hogy nálunk legalább egy kérdés el van döntve, mely másutt még füg
gőben van, tudniillik hogy a reáliskolákat végzett s ott érettségi vizs
gálatot tett ifjak az egyetemek minden facultására átmehetnek, ha utó
lagosan a latin nyelvből a vizsgálatot leteszik. A kiknek tehát a klassikus 
tanúlmányokhoz nincs hajlamuk, azok menjenek a reáliskolákba ; de hogy 
módjok legyen más pályára is átmenni, abban is könnyíteni óhajtok raj
tok, mert a reáliskolákban rendes tanszéket fogok állítani a latin nyelvre, 
természetesen nem mint köteles tantárgyra.

Továbbá míg én miniszter vagyok, folyvást minél több speciális 
szakiskola állítására törekszem, melyek mintegy villámhárítókúl szolgál
hatnak a gymnasiumok irányában, hogy az iskolázott proletariátus ne 
növekedjék; a gymnasiumokban azok maradjanak, kiknek talentumok s 
kedvűk van a magasabb műveltséghez s kiknek szükségök van a klassikus 
műveltségre. Intem tehát az igazgatókat, hogy az alsó osztályokban a 
kellő szigorral járjanak el, hogy a szegény gyermekek, kiknek tehetségök 
és szorgalmuk nincsen, korán más pályákra is menjenek át —  elég dras- 
tice ismételve, hogy bármi szegény apa gyermeke, legyen az útczai kol
dus, lehessen miniszterelnök, országbíró, cardinalis, tábornagy, ha esze 
és tehetsége van —  de szegény szülők tehetségtelen gyermekeit ne küld
jék a latin iskolákba.

De végre, ha sikert várunk a klassikus neveléstől, nem csak nem 
kell megterhelni a gymnasiumokat rossz anyaggal, s e tekintetben sem
miféle rabénak vagy felekezetnek nincs privilégiuma, de főleg jó taná
rokról kell gondoskodni, illetőleg ilyeneket nevelni.

E tekintetben bármely haragnak teszem ki magamat, egész őszin
teséggel kell szólanom. — Időm volt tapasztalásokat gyűjteni ; ismerek 
sok tanárt —  azok közt sok igen müveit, minden tekintetben comme il 
faut embereket —  kik megfelelnek a fogalomnak, hogy a gymnasiumok
ban a humaniorákat tanítják, de van sok olyan is, ki e tekintetben igazi 
satyra a humaniórákra.

A tanárok neveléséről kell gondoskodni a franczia école normale 
supérieure példájára, internatussal összekötött tanárképző intézet fölállí
tása által. Ha az állam ez útra tér, valamint a tanító szerzetek, úgy a 
felekezeti iskolák föntartói a dolgok hatalma következtében kénytelenek 
lesznek az állam példáját követni, lesznek tanítani tudó tanáraink.

Valamint a világ minden vonatkozásaiban, úgy különösen a tanítás
ban minden az emberektől függ.

Ember, az az intelligens képzett ember, s a szükséges anyagi erő 
vagyis pénz s a siker megjön minden téren.

Trefort Ágoston.
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Könyvjegyzék a középiskolai tanári könyvtárak számára. Kiadta 
a vall. és közokt. m. k. miniszter 1885. évi 35 ,135 . sz. a. kelt ren
deletével. Kapható a m. k. egyet, könyvnyomdában. Ára 50  kr. Budapest, 
1886. (83 lap). Ez a czime ama könyvjegyzéknek, melynek czélja, mint az 
alább közölt reá vonatkozó rendeletből s magának a könyvjegyzéknek 
első lapján foglalt jegyzetből kitűnik —  ^tanácsadással szolgálni a kö
zépiskolai tanári könyvtárak beszerzéseihez.“ E rég várt tanácsadót 
örömmel üdvözöljük s felhasználását az intézetek igazgatóinak s tanárai
nak a legmelegebben ajánljuk. Ha minden igazgató intézete könyvtárá
nak állományát egybeveti e könyvjegyzékkel s ennek alapján rendszeres 
lajstromát állítja össze a hiányzó könyveknek, akkor remélhetjük, hogy a 
középiskolai könyvtárak kiegészítése bármily lassan is, de észszerű úton 
fog előre haladni s a könyvtárak nem fogják annyira az egyéni önkény 
bélyegét viselni, mint eddigelé sok helyütt tapasztalható. Nálunk sokan 
nem gondolnak arra, hogy könyvtár nem mától holnapra való dolog, nem 
csak az épen alkalmazott tanárok használatára való, hanem az intézeté, 
tehát utódainké is s azért, a mennyire lehet, mentnek kell maradnia 
minden egyoldalúságtól, mely az egyes tanárok privát tanulmányaiból, 
néha szeszélyéből is származhatik. Még nagyobb baj azonban, ha vala
mely szak tanára épen nem gondol szakmájának irodalmával, s a könyv
tárnak e része szégyenletesen üres. Az illető tanárra nézve ugyan a baj 
nem elviselhetetlen, de utódja adja majd meg az árát. Megfoghatatlan 
félreértése a jegyzéknek, rendeletnek, azt állítani, a mint itt-ott tény
leg megtörtént, hogy a kormány ezzel uj gyámság alá veti a tanárokat 
s most már olvasmányaikat is szabályozni akarja. A jegyzék csak taná
csokkal szolgál, irányt szab, áttekintést ad, kiki válogathat az ajánlott 
müvek közül s a mellett, magától értetőleg, érvényesítheti eltérő tudo
mányos meggyőződését, irodalmi ismereteit, de még egyéni Ízlését is. A 
ki tudja, mily könnyen esik meg az emberen, hogy mikor könyvtárt ösz- 
szeállít, megfeledkezik sok fontos könyvről is, a legnagyobb hálával fogja 
a minisztérium e kiadványát fogadni. Természetesen megeshetett a jegy
zék összeállítóin is, kik szintén csak emberek, hogy az egyik vagy másik 
műről megfeledkeztek, vagy olyat ajánlottak, melynél jobbat is találhat
tak volna. Requinyi Gézától erre vonatkozó czikket is közlünk s mások 
hozzászólását is szívesen fogadjuk. De ezzel a jegyzék fontosságát és 
értékét nem csökkentjük ; ezt csak egy úton érhetnők el, ha kellő hasz
nát nem vennők, a mit könyvtáraink érdekében igen sajnálnánk.

A tiszántúli egyházker. középtanodai tanáregyesület aug. 23. 
tartotta közgyűlését Máramaros-Szigeten. A tagok nagy számmal jelentek 
meg, az elnöki tisztet Géresi Kálmán, debreczeni tanár viselte. Géresi 
megnyitó beszédében ama bajokat rajzolta, melyek abból a körülmény
ből származnak, hogy annyi tehetségtelen nem oda való fiú keresi fel a 
gymnasiumokat s az egyedüli orvosságot abban találja, hogy a tanárok 
főleg az első években legyenek szigorúak a tehetségtelen tanulók iránt, 
hogy azok még ideje korán más pályára léphessenek. A megnyitó beszéd 
után Lónyay János főispán a megye nevében üdvözölte a tanárokat és



106

örömének adott kifejezést, hogy a közgyűlésen ép Máramaros megye egyik 
kiváló fiától, (Géresi oda való), kire a megye méltán büszke lehet, hal
lott tanulságos és szép felolvasást. Vékony  Antal felolvasta a távol levő 
F élm éry  Lajos kolozsvári egyetemi tanár értekezését a nyelvtanulásról. 
S zilá g y i István a máramaros-szigeti lyceum igazgatója egy részletet olva
sott föl a szigeti főiskola történetéből. Dr. Öreg János tanügyi szemlét 
tartott, főleg a mi kormányunk intézkedéseivel foglalkozott, erősen birál- 
gatott, a mi miatt kíméletes megrovásban is részesült az elnök részéről. 
M elegh  szigeti tanár értekezése fejezte be a nagygyűlés programmját. A 
mulatságokban se volt hiány. Délután volt a bankét, este díszelőadás a 
színházban, a következő napokon pedig érdekes kirándulások az altna- 
zlatinai, rónaszéki, sugatagi sóbányákba, az erdészvölgyi vadászkastélyba, 
a gyertyánligeti fürdőbe stb. A m.-szigeti ref. lyceum a közgyűlés alkal
mával érdekes pályakérdést tűzött ki : „A magyar protestáns tanárok 
érdemei általában a tudományok, különösebben a magyarországi tudomá
nyos művelődés körűi a tudományok különböző nemeiben kezdettől máig, 
kritikai méltatásával azok irodalmi műveinek.“ Pályadíj 400  frank. A 
pályaművek két év alatt küldendők be az egyesület elnökségéhez Debre- 
czenben. A közgyűlésen felolvasott értekezéseket csak az évkönyv után 
fogjuk ismertethetni.

Intézetek átalakulása. A középiskolai törvény alkalmazásának és 
keresztülvitelének eddigelé alig vannak áldozatai; majdnem mindenütt 
jótékony reformok, átalakulások, fokozott áldozatkészség szülője a tör
vény, melynek létrejöttéhez nem hiába fűztünk annyi, most már mind
inkább teljesedő reményeket. A már formailag is befejezett tényeken 
kívül a napi lapokból összeszedtük a következő híreket. —  Szolnok  vá
rosa megszavazta azt a járulékot, melyet a közokt. miniszter egy nyolcz 
oszt. államgymnasium felállítására nézve kívánt, t. i. 8 0 ,000  frtos épü
letet és évenkintí 6000 frtot, s igy a szolnoki államgynasium ügye biz
tosítottnak látszik. —  A nagybányai g ym nasium nak , mely eddig a mino
riták vezetése alatt állott, nyolcz osztályú kir. kath. gymnasiummá való 
átalakítása ügyében a tárgyalások folyamatban vannak. —  A n a g y s z a 
lontai polgári iskolával összekötött községileg segélyezett felek, jelleg 
nélküli nagy-gymnasiumnak a miniszter csak ismételt kérésekre adta meg 
ez évre a nyilvánossági jogot. A város most nagy erőfeszítéseket tesz, 
hogy a miniszter követelményeinek eleget tehessen s már is tekintélyes 
pénzösszeg gyűlt össze e czélra. —  H ajdu-Szohoszlón  az ev. ref. gym
nasium mint ilyen megszűnt, helyette a jövő tanévtől kezdve a város 
fog fentartani gymnasiumot. —  H ajclu-N ánáson  a város jelentékeny 
anyagi támogatásával megkezdődött a gymnasium újjászervezése. Az ed
digi hat osztály helyett csak négyet fognak fentartani, de úgy, hogy a 
berendezés teljesen megfeleljen a törvény kívánalmainak. —  Sza tm áron  
sikerrel biztató mozgalom folyik a hat osztályú gymnasiumnak teljes inté
zetté való átalakulására. —  Az u jverbászi a lgym nasium  igazgatója hir
deti, hogy az intézel új életre ébredt. Az intézetben ez évben már öt 
rendes képesített tanár működik. —  A szentesi YI. oszt. gymn. tanfo-
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lyammal egybekötött polgári fiúiskolának ny. gymnasiummá való átala
kítása ügyében a tárgyalások folyamatban vannak. —  Gyöngyös városá
nak hat oszt. gynmasiumát kir. kath. gymnasiummá fogják átalakítani. 
A város megfelelő épületet épít az intézetnek, a szükséges taneszközöket 
megszerzi s a mintegy 16,000 frt évi költségéhez évenkénti 8000  írttal 
járul hozzá. —  A pozsony i fÖreáliskolát már tényleg átvette az állam ; 
az átvétel nagy ünnepiességgel történt e napokban. —  Zilálton  az a 
sajátságos állapot állott fenn, hogy a gymnasiumnak csak V— VIII. osz- 
lya volt, kiegészítésül pedig szolgált a helybeli polgári iskola. A közokt. 
kormány ez anomáliát megszüntette. A polgári iskola megmarad polgári 
iskolának, a gymnasium pedig I— IV. osztálylyal egészíttetett ki. —  A 
m isko lczi kath. gymnasium szervezésére vonatkozó min. intézkedéseket 
0  Felsége helyben hagyta; az új igazgató és tanárok kinevezését a Ve
gyesek rovatában közöljük. —  Épen a füzet zártakor veszszük a közok
tatásügyi kormány kebeléből azt a hírt, hogy a selm eczbányai ág. ev. 
főgymnasium állami segélyezésére nézve a szerződés meg van kötve.

Szent-Andrássy Lajos, eperjesi polgár, ügyvéd és sárosmegyei föld- 
birtokos ritka jelét adta a tanügyért való áldozatkészségének. Csak tavaly 
óta a következő adományait jegyezhetjük föl : A budapesti műegyetemen 
tanuló eperjesi ifjak részére tízezer  forintnyi alapítványt t e t t ; a kapron- 
czai birtokán felépítendő elemi iskola és kisdedóvó részére küenczezer  
forintot és a szükséges telket adta; egy Eperjesen létesítendő polgári és 
ipariskola számára magyar-utczai egy emeletes házát és készpénzben t íz 
ezer forintot adományozott. Legújabb adománya azonban meghaladja az 
eddigieket mind összevéve. Az eperjesi főutczán a legdíszesebb épület, 
két emeletes ház, mely két utczára néz, az övé. A ház értéke 150,000  
frt. Már mikor építette, az volt a szándéka, hogy halála után valamely 
közczélra hagyja. De ő már életében oda ajándékozta az eperjesi kir. 
kath. főgymnasiumnak, s a múlt hónapban Berzeviczy államtitkár, Kla- 
marik osztálytanácsos és "Weber müépítő előtt, kik a közokt. minisz
térium részéről Eperjesen megjelentek, ebbeli szándékát, mely azóta a 
szükséges formaságok teljesítése után, ténynyé is vált már, kijelentette 
s a szükséges módozatokat megbeszélte. Az eperjesi gymnasium igy 
fényes palotára tett szert, a milyennel kevés város dicsekedhetik, isko
latörténetünk pedig egy oly férfiú nevével gyarapodott, a kihez sok ha
sonlót kívánunk neki.

Az adománylevél szövege, melyet a nemes férfiú kiállított, s mely 
szép világot derít ama motívumokra, melyek vezették, ekkép hangzik :

Minden magyar hazafinak kötelessége lévén szeretett hazája anyagi és 
szellemi jólétének emelésére és felvirágoztatására tehetségei- és képességeihez 
mérten közremunkálni, hogy ez által emberi és hazafiúi kötelességeit híven és 
lelkiismeretesen betöltse, honfitársainak, de főleg a jövő nemzedéknek jólétét 
előm ozdítsa: — mint szeretett magyar hazám nak hálás és hű fia, férfikorom 
kezdetétől a jelen időig azért fáradoztam és munkálkodtam, hogy fáradozásom 
és munkásságom gyümölcsét, — nélkülözések árán verejtékkel szerzett vagyono
mat, — jótékony adományul hagyjam szülő városomban Eperjesen a tanulm á
nyi alapból fentartott kir. kath. főgymnasiumnak, mely intézet az általános
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művelődés fejlesztése és a magyarosodás terjesztése körül, szeretett hazánk e 
határszéli városában oly dicséretes buzgalommal és hazafias missióval teljesíti 
feladatát. Ezért és buzdításul, valam int követendő például a nálam nál tehetősebb 
honfitársaimnak, és nem hiúságból, miről egy az élte delén túllévő férfi már 
régen lemondott, én. alólirott S z e n t-A n d rá s sy  Lajos, saját elhatározásomból és 
visszavonhatlanul ezennel jogérvényesen kijelentem, hogy a magy. kir. országos 
tanulmányi alapból föntartott kir. kath. főgymnásiumnak Eperjesen, örök időkre, 
m ár ez év október havának 1-ső napjától kezdve adományozom és átadom , s a 
vallás- és közoktatási minisztérium kezelése alá helyezem az eperjesi 815. számú 
telekjegyzőkönyvben А. I. 1 sor és 108. h. sz. 322 összeirási szám alatt fekvő 
294j/4 öl kiterjedésű. — ugyszinte ugyanazon számú telekjegyzőkönyvben А. II. 
1. sor 109. hr. szám és 323. öszeirási szám alatt Eperjesen a főutczán és az árok 
utczán fekvő tulajdonomat képező kétemeletes két házamat és telkemet, minden 
ezen telkeken található egyéb épületekkel, jogokkal és javadalm akkal együtt, a 
magy. kir. tanulm ányi alap által teljesítendő következő kötelezettségek mellett: 
1-ször. hogy ezen ház, m int az eperjesi kir. kath. magyar nyelvű főgymnásium 
s az azzal kapcsolatos tápintézet épülete, a lehetőségig rövid idő alatt használatba 
vétessék ; 2-szor. hogy ezen épület a magy. kir. tanulmányi alap által, mint az 
említett főgymnásium épülete fentartassék és kezeltessék; egyebekben teljesen 
szabadságot adván a m. kir. vallás és közoktatási minisztériumnak, az épület 
mikénti átalakítására, berendezésére nézve. — Ezen telek és háztól a f. évi 
szeptember végéig esedékes összes állami és városi adókat és minden néven 
nevezendő terheket én viselendem ; ellenben azok a mondott napon túl a  tanul
mányi alap terhét képezendik. — Végre ezennel megengedem és beléegyezem 
abba, hogy a kérdéses telek és ház, minden további megkérdezésem nélkül, a 
magyar királyi tanulmányi alap nevére, teljes tulajdoni jogon és minden teher
től mentesen, telekkönyvileg bekebeleztessék. — Ezen adománylevél három 
egyenlő példányban állíttatván ki, abból egy példány a nagyméltóságú vallás- és 
közoktatási minisztériumnak, a második az eperjesi kir. kath. főgymnasiumnak. 
a harmadik példány pedig nekem adatott ki. — Kelt 1886. szeptember havában. 
S z e n t-A n d r á s s y  L a jo s  s. k.*

A vallás- és közoktatásügyi m. k. minisztérium, a kegyes ado
mányt a tanulmányi alap részére elfogadván, az adományozó érdemeinek 
elismeréséül elrendelte, hogy az átengedett épület homlokzatára a követ
kező felirat alkalmaztassák : r A  tudom ánynak szentelte S zen t-A ndrássy  
L a jo s ,11 valamint azt is, hogy a nemeslelkű adományozónak november
9-ikére eső születésenapját az eperjesi kir. kath. főgymnásium tanári kara 
és ifjúsága, iskolai ünnepként ülje meg minden időkben. Az első ünne
pet már ez év folyamán fogják megtartani.

A lőcsei k. k. főgymnasiumból a múlt tanév végén tizenegy tanulót 
kellett kizárni —  panszlávisztik'us üzelmek m iatt! Hetet kizártak az ország 
összes iskoláiból, kettőt a beszterczebányai pozsonyi és kassai tankerület
ből, kettőt a lőcsei középiskolákból. Csak e rövid hirt közölhetjük olva
sóinkkal, egyéb e szomorú ügyre vonatkozó, nem jutott nyilvánosságra. 
Közben szó van róla, hogy T nrócz-Szt-M ártonban  ág. h. tót nyelvű új gym- 
nasiumot állítanak fel s a dunáninneni ág. h. ev. egyházkerület bizott
sága ki is dolgozta már a szükséges szabályzatokat s terveket. Ha a 
lőcsei gymnasium se tudta magát megóvni pánszláv üzelmektől, mi tör
ténnék Turócz-Szt-Mártonban. ha a kormány a gymnasium fölállítását 
valóban megengedné ?
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A lévai gymnasium új díszes épületét szeptember hó ötödikén 
avatták fel ünnepélyesen. A fölszentelő szertartást M u n k a y  János 
érseki biztos végezte, az ünnepi misét a kegyesrendiek templomában 
Szábady  Gyula főgymnasiumi igazgató mondotta. Az új épület dísz
termében ugyancsak az igazgató mondott ünnepi beszédet, megemlékezvén 
mindazokról, kik az új épület létesítésében érdemeket szereztek. Az igaz
gató szép és lelkesítő szavaira M ácsai polgármester válaszolt, ki joggal 
említhette, hogy azok közűi, kik érdemeket szereztek, egyike a legelsők
nek s legbuzgóbbaknak, kimaradt az igazgató beszédéből, t. i. maga az 
igazgató. A főgymnasiumi énekkar örömdalai zárták be a szép ünnepélyt. 
Mi is szívből üdvözöljük a régi intézetet uj hajlékában, hol régi érde
meit bizonyára újakkal fogja tetézni.

K Ü L F Ö L D .

Az egységes középiskola kérdése Németországban. Németor
szágban mind szélesebb körökbe terjed a mostani középiskolai szervezettel 
való elégedetlenség, a mely a legkülönbözőbb, de a legeltérőbb formák
ban is nyilvánul, úgy hogy csak ha nyomon kisérjük a mozgalmat, igazod
hatunk el benne s okúihatunk rajta. Gymnasium, realgymnasium, reál
iskola, de polgári iskola is küzdenek egymással, ki hogy megélhessen, 
ki hogy terjedjen, ki hogy egyedül uralkodjék; a figyelmes szemlélő szá
mára is könnyen zűrzavarrá lesz a hangok sokasága, mely a nagy biro
dalomból hozzánk érkezik. Azért bizonyos rendszerességgel akarjuk e 
mozgalmakat ismertetni, hogy teljes tájékozást adhassunk olvasóinknak s 
önálló Ítéletre szolgáltathassuk az anyagot. A német iskolai szervezet 
mindig nagy befolyással volt a mienkre, hivatkoztunk rá, utánoztuk, néha 
el is ferdítettük, de ritkán vizsgáltuk figyelmesen, minden oldalról, a 
mint illik, ha oly életbevágó ügyről van szó, minő az iskolai szervezet. 
Magától értetődik, hogy szemlénket mindig az eredeti forrásokból fogjuk 
meríteni, s ha a szemlélő nem tartózkodik is mindig az itéletmondástól, 
de gondja lesz rá, hogy szemléje minden pártot kisérjen figyelemmel s a 
tények ismertetését fölismerhetően külön válaszsza saját Ítéletétől, Egy
előre egy német egységes iskola-egyesület (Deutscher Einheitsschulverein) 
alakítására irányuló mozgalmat akarunk ismertetni, melynek érdekében 
neves férfiak a következő felhívást bocsátották ki:

„Népünk ama sokféle s mély megoszoltsága közepett, melyet a 
jelenkor szenvedélyes érdek- s elvharczai fölidéznek, a nemzet egységes 
továbbfejlődésére szükségesnek látszik, hogy mindenki a maga helyén és 
teljes erejével azon munkálkodjék, hogy a népszellem felső egységét erős- 
bítse vagy helyre állítsa. De egyike azoknak az okoknak, melyek a nem-
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zet teljes egyesülését fölötte megnehezítik, a felsőbb oktatcás jelenleg 
fennálló kettéoszlásában rejlik. . . . Mert a népszellem egysége velejében 
a felsőbb általános műveltség egységén is alapszik. Ezért szükséges, hogy 
a gymnasium s realgymnasium helyébe ismét egy felsőbb tanintézet lép
jen, az egységes iskola (Einheitsschule), mely megtartja a régi humanis- 
tikus gymnasiális műveltség velejét, a classical nyelvek tanulmányát, kivált 
a görögét is, továbbá a történeti tudományokét, de a módszer (főkép az 
idegen nyelvek tanításához) korszerű javítása, valamint az újabb nyelvek, 
különösen a franczia nyelv tanulmányának, továbbá a mathematilcai, 
természettudományi tantárgyaknak okkal-móddal való erősbítése által, 
gyarapítja s megifjítja. Felsőbb oktatásunk e reformját követeli a nem
zeti műveltség jelen állapota is, melynek haladása elől az iskolának nem 
szabad sohasem elzárkóznia, de követeli fontos nemzetgazdasági szempont 
is. Mert jelenleg ifjúságunk tetemes részét nagyon korán állítjuk a gym
nasium és realgymnasium között való választás, azaz a pályaválasztás elé 
s az ez alkalommal elkerülhetetlen tévedések folytán a szellemi s anyagi 
erők nagy mennyisége vész kárba.

Hogy felsőbb oktatásunk ez újjáalakítását előmozdítsuk, alólirottak 
egy német egységes iskolaegyesület (Deutscher Einheitsschulverein) alapítá
sára egyesültek s ezennel meghívást bocsátanak ki a Hannoverben októ
ber hó ötödikén tartandó alakuló közgyűlésre.

Az egyesület czélja lesz :
1, Az egységes iskola kérdésének irodalmi megvitatását elevenebb 

folyamatba hozni.
‘2. Ez álta l, v a lam in t az egyesületi gyűlések vitái á lta l az egységes 

iskola m inden irányban kielégítő  szervezeti te rvének  és szilárd m ódszeres 
alapelveinek m egállapítására tö rekedni.

3. A mostani gymnasiumot és realgymnasiumot helyettesítő egysé
ges iskola viszonyát a többi általános miveltségű iskolához (a középisko
lához két idegen nyelvvel, a népiskolához idegen nyelvek nélkül), továbbá 
a szakiskolákhoz, főleg az egyetemekhez fejtegetni; főkép a jogosúltságok 
kérdését megbeszélni.

4 . A kövélem ényt s a m ennyire lehet a törvényhozás tényezőit az 
egységes iskola eszm éjének m egnyerni.

[A felhívás azután augusztus 15-ét tűzi ki a bejelentések határ
napjául.]

A felhívást aláírták: Dr. B e h r e n s ,  a greifswaldi egyetem m. 
tanára, dr. H. B r e y m a n n ,  a müncheni egyetem ny. r. tanára, dr. C. 
B u l l e  prof. brémai gymn. igazgató, dr. C a p e l l e  prof. hannoveri 
gymn. igazgató, dr. R. C r e d n e r greifswaldi egyet. rk. tanár, dr. W. 
F o e r s t e r  bonni egyet. ny. r. tanár, dr. E. F r a n k e ,  sémin, igazg. 
Ober-Glogau-Ъип, C. H o l l e  gymn. igazg. Waren-ben, F. H o r n e m a n n  
gymn. igazg. Hannover-ben, prof. dr. K l o t z s c h  a bornai realgymn. 
igazg., dr. J. K o c h  realgymn. tan. Berlin-ben, dr. E. К ö 1 b i n g 
boroszlói egy. rk. tan., dr. G. K ö r t i n g  münsteri ny. r. tanár, dr. E. 
К о s c h w i t z greifswaldi egy. r. tanár, dr. W. L i s t  könyvtárnok
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Strassburg-Ъап, E. 0 . L u b а г s с h főtanító KünigshiUte-ben, dr. Г. 
R e t  s c h  greifswaldi egy. rk. tan., dr. R a d i  s c h  liegnitzi tan., E. 
R a m d o h r  gymn. igazg. Jever-ben, A. S p о h r gymu. tan. Inowraz- 
law-bm, dr. S t a n g e  gymn. tan. Minden-ben, dr. S t e i n m e y e r  real- 
gymn. igazg. Aschersleben-ben, dr. E. S t e r n b e r g  gymn. tanár Gör- 
litz-ben, dr. S t o e r k  égy. rk. tanár Greifswald-ban, dr. S u e  h i e r  
hallei egy. r. tanár, dr. Y a r n h a g e n  egy. r. tanár Erlangen-ben,
L. V i e w e g e r r .  tan. Danzigb&n, dr. K. W о 11 m ö 11 e r r. tan. a göt- 
tingai egyetemen.

E fölhívásból kitűnik, hogy ez az egyesület voltaképen a mostani 
német gymnasium néminemű, nem annyira a tantervre, mint a módszerre 
vonatkozó reformját s jóformán egyeduralkodásra juttatását tűzi ki czél- 
jáúl. Figyelmet érdemel, hogy több realgymn. igazgató is aláírta a föl
hívást. Az egyesület működéséről hirt adunk majd olvasóinknak. Egészen 
más álláspontot ismertetünk a következő közleményben.

A német mérnökök egyesülete iskolai bizottságának jelentése
a felsőbb tudományos pályákra előkészítő iskolai tanítás ügyében. Ez 
egyesület több Ízben foglalkozott az iskolaügygyel s 1884-ben elhatá
rozta, hogy a realgymnasiumok kérdését teszi tanulmány tárgyává. Miután 
az 1885. közgyűlésen a kérdést levette a napirendről, megbízta a ber
lini kerületi egyesületet, hogy külön bizottságot alakítson e kérdés tanul
mányozására. E bizottság elkészült jelentésével, melyet a következőkben 
ismertetünk.

A jelentés mindenekelőtt szemlét tart a most fennálló porosz fel
sőbb iskolák, tehát a gymnasium, real gymnasium és förealiskőla fölött. 
Nem tagadja a classical tanulmányok nagy becsét, de kétségbe vonja, 
hogy a grammatikai oktatás az alsó, az idegen nyelvből németre fordítás 
a felsőbb osztályokban adhatná meg a tanulóknak azt a műveltséget, 
mely a classicai Írókkal való beható s a nyelvi nehézségeken rég túl 
levő foglalkozásából eredhet. Azért a gymnasiumot mostani alakjában 
alkalmatlannak tartja arra, hogy mostani tanulói nagy többségének jövő 
hivatásukhoz alkalmas előkészítést adjon. Még azok is, kik a classicai 
tanulmányok nemesítő hatását oly nagy hévvel állítják, el fogják ismerni, 
hogy a gymnasiumi tanulóknak csak igen csekély része, t. i. azok, kik 
az érettségi vizsgálatot leteszik, tapasztalják e hatást; már pedig nem 
lehet kívánatos, hogy e csekély töredék kedvéért az összes ifjúságot 
oly tanulmányokra kényszerítsék, melynek csak egy kis töredéke élvezi 
gyümölcsét.

A realgymnasium számos felsőbb tanulmányra, a technikaira is, 
jobb előkészítést nyújt mint a gymnasium. Azért kívánatosnak látszik, 
hogy tanulói minden egyetemi tanulmányra bocsáttassanak. Míg ez nem 
történik, nem tarthatja magát a gymnasium ellenében. Ma szabad válasz
tása van, a legtöbb apa mégis csak a gymnasiumba fogja gyermekét 
küldeni, azért a realgymnasium nem fogja egészséges irányban fejleszt-
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hetni tantervét, mindinkább közeledik majd a gymnasiumhoz, sőt előbb- 
utóbb beléje fog olvadni.

A főrealiskola is hasonló bajban szenved. A tanfolyam itt is, mint 
az előbbi intézetekben kilencz éves, de tanulói még a realgymnasiumok 
jogosultságait sem élvezhetik. Nagy igazságtalanság, hogy a gymn. abitu - 
riens a technikába léphet, mig a realgymnasium vagy főrealisk. tanuló 
előtt az egyetem kapui zárva maradnak ? Alig járna veszélylyel, ha mind 
a három iskolának megadnák a jogosúltságot valamennyi egyetemi tanul
mányra.

A jelentés a bajokat e következő módon akarja orvosolni. Vagy 
meg kellene tartani nehány kevés gymnasiumot mostani szervezetében, a 
többieket pedig más alapon átalakítani, vagy pedig oly egységes alakot 
adni valamennyi felsőiskolának, hogy azoknak is megfeleljenek, kik az 
iskolát korábban elhagyják, de azoknak is, kik végig járják. Az előbbi 
eljárás nem czélszerű. Ellenkezik azzal a főelvvel, hogy az iskolák mentül 
későbbre halaszszák a tanuló jövő pályájára való tekintetet. De az is 
baj volna, ha mindazoknak, kik gymnasiumba akarnak járni, csak néhány 
helyen fennálló intézet állna rendelkezésükre. Tehát csak az utóbbi eljá
rás tűnik föl czélszerűnek.

A tapasztalat bizonyítja, hogy azok közül, kik nem felsőbb isko
lákba valók, a legtöbben akkor hagyják el az iskolát, mikor az egy éves 
önkéntesi jogot megszerezték. Ezek azután jobbadán a kereskedelmi, 
ipari, alsó hivatalnoki stb. pályára lépnek. Mindezeknek a classical nyel
vek tanulása vajmi kevés hasznot hajt, ellenben az, hogy nem tudnak 
francziául vagy angolul, nem ismerik a chemia, a physika alapfogalmait, 
esetleg nagy kárukra van. De az orvosnak, bírónak, papnak, tanárnak 
is szüksége van rá, hogy a maga korát ismerje s megértse. Azért leg
helyesebb, ha mindazok, kik a népiskolát meghaladó műveltségre töre
kednek, az alsó secundáig (hat középiskolai tanfolyam), a mikor az egy
éves önkéntességi jogot megszerzik, ugyanabban a tanításban része
süljenek.

Ez alsó hat osztály tanterve nagyjában vázolva magában foglalná 
az anyanyelven, vallástanon, földrajzon és történelmen kívül a mathema- 
tikát, természettudományokat s a rajzot; idegen nyelvek közül az angolt 
vagy francziát, egyet az első, egyet meg a második három esztendőben. 
A görög teljesen kizárandó, a latinnak a második három évben való 
megtartása még megfontolandó. A rajz által tanítgatott természetrajzi 
oktatás nem kezdődhetnék elég korán, habár eleinte csak a természet 
iránt való érzék a megfigyelés, a szem gyakorlására s fejlesztésére szol
gál. E hat év után még három év következnék, melyben a tanítás ketté 
oszolnék. Az anyanyelvi s irodalmi, a történeti s vallástani oktatás közös 
maradna, de a philologiai, theologiai s a jogi pályára lépők számára 
is a tanítás a mostani gymnasiumi tanításhoz hasonló maradna, ellenben 
a leendő technikusok, orvosok stb. főleg a modern nyelveket, a termé
szettudományokat, a mathematikát és rajzot művelnék.

Általános a panasz, hogy az úgynevezett polgári iskolák (hatosztályú
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intézetek) nem tudnak felvirágzani. Ez természetes, mert ezek tanítvá
nyai nem folytathatnak tanulmányokat. A gymnasiumba vagy realgymna- 
siumba nem léphetnek át. Ily iskoláknak a szülők nem adják át gyer
mekeiket, ily iskolákért nem áldoznak szívesen a községek. Magától 
értetődik, hogy az apa, a meddig csak lehet, a kiképzés virágos útjait 
akarja nyitva tartani gyermekének. Ellenben az ajánlott hatoszt. iskola 
az egyéves önkéntességi jogot is megadja és a legfelsőbb tudományos 
tanulmányok folytatását is lehetővé teszi. Az apa, a nélkül, hogy a pálya- 
választáson aggódnék, adhatja át fiát ez iskolának, és csak hat év után, 
mikor a fiú szellemi fejlődése nagyban segíti benne, kénytelen e válasz
tást megejteni. Számos város, mely gymnasiumot vagy realgymnasiumot 
nem tarthat fenn, beérhetné a hatoszt. iskolával és lakói nem volnának 
kénytelenek gyermekeiket kora ifjúságukban idegen városba küldeni. E 
gyakorlati szemponton kívül ideális szempontok is szólnak e mellett. Az 
iskolának az élettel való egysége jótékony hatással van az egész jellemre, 
nem csak bizonyos állami kedvezmények elnyerése végett tanulnának a 
legtöbben, keresztül vergődvén a holt nyelveken, melyektől, mihelyt az 
életbe lépnek, szabadúlni iparkodnak, hanem az iskolai tanulmány szoros 
kapcsolatban volna az élettel, a későbbi munkával. Ezek alapján a jelen
tés a német mérnökök közgyűlésének a következő tételeket ajánlja 
elfogadásra:

1. Kinyilatkoztatjuk, hogy a német mérnököknek az általános 
műveltségre vonatkozólag ugyanazon szükségleteik vannak és a megítélés 
ugyanazon mértéke alá akarnak kerülni, mint a többi felsőbb tudományos 
képzettséget követelő pályák képviselői.

2. A gymnasiumnak a múlton, a latin s görög nyelv tanulásán 
alapuló s azért voltaképen csak a philologia és theologia számára czél- 
szerüen rendezett tanterve nem ad a jelen szükségletért megfelelő álta
lános műveltséget.

3. A gymnasiumon kívül jelenleg fennálló felsőbb iskolák, azok, 
melyekben legalább két idegen nyelvet tanítanak, Poroszországban a real- 
gymnasium és főrealiskola, mindaddig mig a folytatólagos egyetemi tanul
mányokra vonatkozólag nem ugyanazokat a jogosultságokat nyerték, mint 
a gymnasium, fejlődésükben meg vannak akasztva és teljes munkaerejü
ket nem tüntethetik föl. Addig mig a felsőbb iskolák e különböző nemei 
egymás mellett fennállanali, a jogosultságokra nézve egy rangra helye- 
zendők, s lehetségessé teendő, hogy oly iskolából át lehessen lépni oly 
tanulmányra, melyre amaz nem a különös előkészítést nyújtja.

4. A jövőre nézve a felső oktatás egységes alakulása legyen a 
törekvés czélja, még pedig olyképen, hogy a három-négy évi népiskolai 
oktatásra hat évfolyamra terjedő tanfolyam következzék; ez magában 
foglalja a németen, vallástanon, rajzon, számtanon, geometrián, történeten 
és földrajzon kívül -—- az első három évben egy újabb idegen nyelvet 
(az angolt vagy francziát) s természetrajzot (mint az egyestől kiinduló 
szemléleti oktatást), ehhez pedig járul az utolsó három évben a második
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idegen nyelv (a körülményekhez képest esetleg a latin is), továbbá ter
mészettudományok és mathematika.

E tanfolyam befejezése adja meg a jogosultságot az egyéves önkén- 
tesi szolgálatra.

E hatévi tanfolyamra három évfolyamú következik két szakaszban, 
néhány közös tantárgygyal; az egyik a régi nyelvek alapján, a másik az 
újabb nyelvek, természettudományok, mathematika és rajz alapján adja 
meg az előkészítést a különböző egyetemi tanulmányokhoz. Az egyik 
szakaszból a másikba való átlépés lehetségessé teendő; úgyszintén vala
mely szakaszból amaz egyetemi tanulmányokra való átlépés, melyhez e 
szakasz nem adja meg a különös előkészítést.

A tandíjakat az osztrák középiskolákban uj rendelet szabályozza. 
Ezentúl a tandíj Bécsben fé lévenk in t 25 forint, a többi városokban, 
melyek 25 ,000  lakosnál többet számlálnak, 20 forint* ezeknél kisebb 
városokban 15 frt. A tandíj az iskolai év első hat hetében fizetendő. 
A magántanuló is köteleztetik a tandíj fizetésére. Tandíj alól csak azo
kat mentik föl, kik az utolsó félévben erkölcsi magaviseletből és szor
galomból a két legjobb osztályzat valamelyikét nyerték; továbbá ha elő
menetelük jó, fenntartóik pedig igazán szegények. Ha a fenntartó nem egé
szen szegény, a tanuló pedig egyébkint a megnevezett követelményeknek 
megfelel, a tandíj felének fizetése alól menthető föl. A tandíj alól való 
fölmentés csak addig tart, míg a tanuló a megnevezett követelményeknek 
megfelel. A tandijfölmentések fölött a tanártestület indítványára a tarto
mányi iskolahatóság határoz. E rendelet már az 1886— 7. tanév elejétől 
fogva érvényes.

A helyettes tanárok száma Ausztriában oly nagy volt, s némely 
tanár oly hosszú ideig szolgált mint helyettes, a helyettesnek nyomorú
ságos fizetésével, hogy a helyettes tanárok ügyének szabályozása folytonos 
kérelmezések és tanácskozások tárgyát képezte a tanári egyesületekben és 
hatósági hivatalokban. Az erélyes új közoktatási miniszter Gautsch több
féle módon igyekezett e nyilvánvaló és szégyenletes nagy bajon segíteni. 
A segítség legbiztosabb nemét, t. i. a helyetteseknek rendes tanárokká 
való kinevezését csak körülbelül száz esetben foganatosíthatta. De 9000  
frt póthitelt is kért és kapott helyettesi kárpótlékokra , s minden helyettes, 
ki öt évet szolgált mint helyettes, természetesen ha oklevele és az inté
zetben, a hol tanított, teljes óraszáma volt, 200 frtnyi fizetésemelést 
élvez. Végül pedig a helyettesi ügy jobb rendezésére elrendelte, hogy 
minden tartományban helyettesi la jstrom okat vezessenek. A ki a próba év 
után állami szolgálatba akar lépni, az egyik vagy több tartományban is 
e lajstromba fölvéteti magát s az alkalmazás rendesen  e lajstrom sor
rendje szerint történik. A kik pedig jelenleg vétetik föl magukat e 
lajstromba, az oklevél megszerzésének időrendje szerint jegyeztetnek be. 
A kik már nyilvános középiskolában szolgáltak, azoknak a szolgálati idő 
a sorrend megállapításánál kétszeresen számittatik be.
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R E N D E L E T E K .
Külön helyet szánunk a középiskolai ügyekről szóló rendeleteknek, 

melyeket mindig itt közlünk, akármely rovatunkban lesz is szó róluk. 
Ezzel könnyebbé kívánjuk tenni mind az áttekintést, mind a keresést. E 
füzet zártáig két rendelet érkezett hozzánk.

A középiskolai tanári könyvtárak számára kiadott könyvjegyzék
kíséretében a vall. és közokt. miniszter 1885. évi 35 ,135. sz. a. a kö
vetkező rendeletet intézte valamennyi tanker, főigazgatóhoz :

A középiskolai statisztikai kimutatások és zárjelentések, továbbá 
kormányközegeimnek a helyszínén tett több évi tapasztalatai arról tanús
kodnak, hogy középiskoláink könyvtárai mind külső terjedelműkre, mind 
belső értékökre nézve, daczára a feljebb emelt és méltányosabban 
elosztott általányoknak, még mindig nem érték el azon színvonalat, 
mely az adott viszonyokhoz képest elvárható ; különösen gyakori volt 
azon tapasztalás, hogy egyes intézetek csupán egyes tanárok kedvencz 
tárgyaira vonatkozó és nagyon is speciális kérdésekkel foglalkozó müve
ket szereztek be, mi által a többi szakma megrövidült, vagy hogy a 
könyvkereskedők elv nélkül összeállított jegyzékei után indulva, oly köny
veket vettek, melyek nem hogy a tudományos kutatás vagy az iskolai 
tanítás leglényegesebb és legégetőbb szükségleteit elégítették volna ki, 
de sőt ellenkezőleg, az iskola czéljaihoz képest hasznavehetetleneknek 
bizonyultak be.

E kedvezőtlen tapasztalatok benyomása alatt hívtam fel az orsz. 
közoktatási tanácsot egy oly könyvjegyzék egybeállítására, mely irány
adóéi szolgáljon a tanári könyvtárak beszerzéseinél.

Midőn e könyvjegyzéket, jelen alakjában, kellő számú példányok
ban megküldöm a Ő sim nek, még a következőket kívánom m egjegyezni:

A könyvjegyzék legtöbb szakmája kézikönyveket és szakműveket, 
továbbá folyóiratokat tartalmaz. Jó kézikönyvek fölvételét kivált azért 
tartottam szükségesnek, hogy a tanár a külföldön elterjedt különböző 
módszerekből didaktikailag okulhasson s szakmája módszeres kezelése 
felett gondolkozhassék. A szakmüvek közöl a nagyon is speciális kér
désekre vonatkozó műveket elvből kihagyattam azon okból, mivel az ily 
müvek a középiskola egyetemleges végczéljával nem állanak szoros 
összefüggésben. Felvétettem ellenben mindazon alapvető, a tudomány 
nagyobb köreit felölelő müveket, melyeket minden középisk. tanár, tehát 
az is, ki irodalmilag nem foglalkozik, kell hogy ismerjen és tanítása 
közben a maga czéljaira felhasználjon. Magyar művek (a magy. nyelv 
és irod. s a magy. történelem kivételével) csekély számban vétettek föl 
ezen könyvjegyzékbe, mert fölteszem, hogy azokat, legalább a kiválób
bakat, minden intézet úgy is be fogja szerezni. Miről Ősimet további 
eljárás végett értesítem.

Budapest, 1886. julius hó 6-án.
Trefort.
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A községi helyrajzi és megyei térképek megszerzése ügyében a 
vall. és közokt. miniszter f. é. 21 ,393 . sz. a. a következő rendeletet 
intézte a tanker, főigazgatókhoz :

A gymnasiumi és reáliskolai tanítás tervéhez kiadott utasítások ér
telmében a földrajzi előismeretek a középiskola I. osztályában oly módon 
tanítandók, hogy azon helység vagy vidék, melyben az illető gymnasium 
vagy reáliskola fekszik, képezze a tárgyalás kiindulási pontját. E czél- 
ból nagyon kivánatos, hogy a tanulók magok előtt lássák az illető hely
ség vagy vidék részletes térképét, melyen a talajkülönbségek, közleke
dési vonalak stb. is fel vannak tüntetve.

Felhivom Nagyságodat, hogy a tankerületében levő középiskolák
nak a mondott szempont kiemelése mellett ajánlja

1. a m. kir. államnyomdában megjelent községi helyrajzi térképeket;
2. Posner К. L. kiadásában legújabban megjelent megyei térképe

ket (eddig Pest-, Torontál-, Vas-, Szilágy-, Sáros-, Bács-, Bodrog-, Po
zsony-, Baranya-, Zala-, Sopron-, Somogy-, Fehér-, Tolna-, Veszprém és 
Kolozsmegyék, és pedig kéziek 30 krjával, faliak 4 — 5 írtjával). Egyút
tal felhivom Nagyságodnak figyelmét Magyarországnak, a monarchiának 
és a földrészeknek az egyetemi nyomdában megjelent fali térképeire.

Budapest, 1886. julius hó 19-én.
Trefort.

EGYESÜLETI ÉLET.

I. A választm ány.
A  vá lasztm ány szept. 2 -án  tarto tt ülése.
Elnök : B ere cs  A .,  jegyző B ró z ik  K .
Az elnök meleg szavakban üdvözölte a választmányt és kérte annak 

támogatását az uj egyesületi évben ; üdvözölte különösen dr. K la m a r ik  
János  tiszt, tagot, kérve őt, hogy az egyesület iránt tanúsított jó indu
latát továbbra se vonja meg tőle.

Az ülés tárgyát a szerkesztő-kijelölés képezte. A választmány tit
kos szavazat utján túlnyomó többséggel első helyre Sebestyén G yulá t 
jelölte ki. Sebestyén Gyula sajnálattal jelentette ki, hogy rendkívül fel
halmozott teendői miatt a szerkesztőséget nem vállalhatja el. Az elnök 
a választmány többsége nevében Sebestyént felkérte elhatározása vissza
vonására, de sikertelenül; ezért a választmány a szerkesztő kijelölése 
végett szept. 7-ére uj ülés egybehivását rendelte el.

A  vá lasztm ány szept. 7 -én  tartott ülése.
Elnök : B erecz A .,  jegyző : B ró z ik  K .
Jelen voltak : D r. K la m a r ik  J .  tiszt, tag, K öpesdy S ., Szerelem - 

hegyi T .,  B erm ü ller  F .. clr. Csengery J . ,  D em e L . ,  dr. D ékány 11.,



117

dr. F erenczy J . ,  H arrach  J . .  dr. K áro ly  Gy. 11.. dr. L echner L . .  M ü l
ler J . ,  R e i f  J ., dr. R ied l F r ., dr. Sch m id t A .,  Sebestyén G y., dr. Sze- 
máJc I .,  Tom or F . és V o lf Gy.

Az elnölc megnyitván az ülést, elrendeli a szerkesztő-kijelölés meg- 
ejtését, szavazatszedőkké dr. D é U n y  R .,  dr. Csengeri J .  és dr. R ied l  
F r. vál. tagokat nevezvén ki. A hármas szavazás megejtése után az 
eredmény a következő volt: A választmány első helyre kijelölte V o lf  
G yörgyöt (11 szavazattal; dr. Babies Kálmánra esett 7, dr. Riedl Fri
gyesre 2 és Brózik Károlyra 1.) A második helyre kijelöltetett dr. R ied l 
F rigyes  (12 szavazattal; dr. Babies Kálmánra esett 6 szavazat, dr. Sze- 
mák Istvánra 1, 'Harrach Józsefre 1 ; üres volt 1.) Harmadik helyre 
kijelöltetett dr. Csengeri János  (10 szavazattal; dr. Babies Kálmán ka
pott 5 -ö t ; Harrach József 2-t, dr. Károly Gy. H. 1-et és dr. Szemák
I. 1-t.)

Ezután a választmány utasította a főtitkárt, hogy a szavazás ered
ményéről a választmány vidéki tagjait értesítse és őket szavazataik be
küldésére felkérje.

A szerkesztő-választás végett tartandó ülés szept. 16-ára tűzetett.
B. K.

V álasztm ány i ülés szeptem ber 1 6 -á n .
Jelen voltak: B erecz A n ta l  elnök, K öpesdy Sándor  alelnök, S ze

relem hegyi T iva d a r  titkár. B erm ü ller  F erencz, D eine L ászló , H eller  
Ágost, K áro ly  Gy. H ugó, M ü lle r  Jó zse f, R e i f  Ja ka b , dr. R ied l F rigyes, 
dr. Schm id t Ágoston, Sebestyén G yula , Szarvas Gábor, dr. S zem á k  
István , T iber Ágost, V o lf G yörgy választmányi tagok.

Az ülés első tárgya a szerkesztő választás.
B erecz A n ta l  elnök megnyitván az ülést, előadja, hogy a vidékről 

hozzá 14 szavazat érkezett, melyeknek beszedésére és ellenőrzésére B er
m üller F erencz  és dr. R ied l F rigyes  tagokat fölkérvén, megkezdődött a 
szavazás. A vidékről beküldött zárt levelek fölbontatván s a jelenlevő 
fővárosi választmányi tagok szavai beszedetvén, constatáltatott, hogy 
összesen 30-an szavaztak. A szavazás eredménye a következő :

Volf Györgyre esett 21 szavazat.
Riedl Frigyesre ,, 5 .,
Csengery Jánosra „ 2 „
Babies Kálmánra „ 1 „

üres volt 1 „
összesen 30 szavazat.

Az elnök  ennek következtében kimondja, hogy a közlöny ez évi 
szerkesztőjévé V o lf G yörgy van megválasztva. Üdvözli őt a választmány 
nevében s kívánja, hogy oly kedvvel és buzgósággal viselje ez uj tisztsé
get, mint a minőt nyilvános működésében eddig tapasztaltunk, s akkor 
bizonyára mind az egyesületnek, mind a közönségnek megelégedésére 
fogja a közlönyt szerkeszteni. Volf meghatva köszöni meg a bizalmat. 
E tisztséget nem kereste, azt kívánta volna, hogy előde, Sebestyén foly-
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tassa tovább is sikeres működését. Vonakodva fog hozzá, mert nagyon 
el van foglalva, s ő éppen nem szokta erejét túlbecsülni; mindazáltal 
örül a bizalom e nyilvánulásának s rajta lesz, hogy működése az egye
sületnek javára váljék. Kéri a választmányt, hogy támogassa őt munkál
kodásában.

Köpesdy Sándor, mint a segélyügyi bizottság elnöke előadja, hogy 
a szünidőben egy vidékre kinevezett helyettes tanár fordult hozzá segély
ért. Ő az elnök és Bartal A. s még többek ajánlatára utólagos jóváha
gyás reményében adott neki 50 irtot, mely tulajdonképen csak kölcsön, 
havi részletekben való visszafizetéssel; kötelezvénye is megvan. —  Jóvá- 
hagyatik.

Ez alkalommal befejezvén a bizottság múlt évi működését, elnöke 
megköszöni a választmány bizalmát s miután a közgyűléstől már megkapta 
a fölmentést, tiszttársaival együtt lemond. -—  A választmány a folyó évre 
megalakítván a segélyző bizottságot, elnökül szives fáradozásainak köszönő 
elismerése mellett egyhangúlag Köpesdy Sándort, tagjaiul ismét szintén a 
múlt évi tagokat, dr. Brózik Károlyt, Harrach Józsefet, űr. Schmidt 
Ágostont és Tiber Ágostot választja meg.

A budapesti kör még nem alakulván meg, a titkár megbizatik, 
hogy a múlt évi elnökkel megbeszélvén a dolgot, a tagok a működés 
megkezdésére szólíttassanak fel.

A szerkesztő bejelenti, hogy az idő rövidsége és az előkészületek 
miatt a közlöny első száma csak 8—-10 napi késedelemmel jelenhet meg.

Sebestyén Gyula volt szerkesztőnek múlt évi sikeres és általánosan 
elismert buzgó fáradozásaiért a választmány köszönetét szavaz.

S z e r e le m h e g y i .

II. A körök.
A körök munkásságáról még nincs semmi jelenteni valónk. Még 

arról, hogy megtartották-e már ez évi alakuló gyűlésüket, semerről sem 
érkezett értesítés. A következő füzetben bizonyára már valamennyiről 
lesz tudósításunk. Az alapszabályok értelmében még az egyesület közgyű
lése előtt megválasztották tisztviselőiket a jelen évre: В e s z  t é r  ez  e- 
b á n y a  (elnök Spitlcó Lajos, jegyző Jurkovich Emil), —  B r a s s ó  
(elnök Bombauer Emil, jegyző Göllner Károly), —  F i u m e  (elnök dr. 
Erödi Béla, jegyző dr. Gribovszky Jenő), —  K e c s k e m é t  (elnök 
Szabó Ferencz, jegyző dr. Szombatiig István), —  M.-S z i g e t (elnök 
Marikovszky Menyhért, jegyző Kovács Antal), —  P o z s o n y  (elnök dr. 
Wiedermann Károly, alelnök Pirchala Imre, jegyző Markusovszky Sá
muel, második jegyző dr. Schönvitzky Bertalan), —  S e l m e c z b á n y a  
(elnök Müllner Pál, jegyző Király Ernő), -—- S z a b a d k a  (elnök Ha- 
verda Mátyás, jegyző Kosztolányi Árpád), —  S z é p  e s  (elnök Kupetz 
Lykurg, jegyző Theisz Gyula), —  T r s z t e n a  (elnök Hruschka Lipót,



jegyző dr. K ova lik  János), ■—  Ú j v i d é k  (elnök B ru ck  F erencg, jegyző 
P atek B éla), —  U n g v á r  (elnök Zolcsák János, jegyző M edgyesi L a 
jos). A következő öt körről: C s u r g ó ,  —  E p e r j e s ,  —  N.-K á l l ó ,  —  
S i i me g h ,  —  Z о m b о r nem tudhattuk meg, kiket választottak ez évre. 
tisztviselőkül. A b u d a p e s t i  k ö r  ügye már ismételve tárgya volt a 
választmány tanácskozásának. E füzet zártáig épen a legnagyobb kör, 
melynek legélénkebbnek kellene lennie, még nem mozdult meg. E meg
nyitó sorok befejezéséül kérjük a körök igen tisztelt tudósítóit, hogy 
jelentéseiket idejekorán beküldeni szíveskedjenek. A körök munkássága 
egyesületi tevékenységünk egyik legfontosabb ága, nagyon óhajtjuk és 
bizton reméljük, hogy a következő füzetekben mindig igen örvendetes 
képet fogunk közölhetni róla.

KÉRDÉSEK ES FELELETEK.

A dm inistrationális tanügyi casu istika .
A magy. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium évenkint 

husvét táján, a középiskolák vezetőjének elnöklete alatt, a tankerületi 
főigazgatókkal részben azért, hogy hazai tanügyünk administrátiójában 
egyöntetűség létesüljön, tanügyi és administrationális értekezleteket tarttat.

Minthogy az élet napról napra vet fel uj, concret eseteket, nyolez 
főigazgató, lehet hogy most már mindnyájan, abban állapodott meg, hogy 
a minisztériumnak elvi jelentőségű tanügyi természetű döntvényeit esetről- 
esetre kicserélik. Minthogy a középiskolák igazgatói intézkednek első 
sorban az egyes, specziális természetű concret esetekben, nagyon alka
lomszerűnek mutatkozik, az administrationális tanügyi casuistikának a 
megteremtése, hogy a megoldást nyert kiválóbb esetek általán ismertekké 
válván, irányadóul szolgáljanak. Erre legalkalmasabb orgánumnak ajánl
kozik a „Tanáregyesületi Közlöny“, melybe alólirott 27 esetet adok nyil
vánosságra, azon reményben, hogy a kétesebb esetek szélesebb körben 
tárgyaltatnak és példámat más igazgatók is követni fogják.

1. Egy könnyelmű apa fia ösztöndíját saját czéljaira fordítja és 
fiát tisztességesen nem ruháztatja, szükséges taneszközökkel el nem látja, 
ily esetekben a magy. kir. vallás-és közoktatásügyi minisztérium 1876-ki 
13029. számú rendelettel megengedi, hogy a tanártestület, számadás köte
lezettsége mellett, a tanuló ösztöndíj-járadékát kezelje és azt a tanuló 
szükségleteire fordítsa.
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2. Egy rabbinus megkeresi a gymnasiumi igazgatót, hogy X. tanuló 
nyolcz napra felmentessék az előadások hallgatása alól, hogy e tanuló a 
mózesvallásuak rituáléja szerint, apja halála után a nyolcz napi családi 
gyászban részt vehessen. Az igazgató kikéri a mózeshitüek hitoktatójának 
véleményét. Ez igy szól : „A mózesvallásuak rituáléja szerint a 13 éves 
tanulók kötelesek csak az egy heti gyászt családi körben megtartani.“ 
Az igazgató, tekintettel arra, hogy a tanuló még nem teljes 13 éves, a 
nyolcz napi felmentést megtagadja. A rabbinus ez ellen tiltakozott, hivat
kozván arra, hogy a mózeshitüek korának elbírálásánál a holdév az irány
adó, mely a polgári évtől egy évi differentiával eltérhet és azért meg 
van a lehetősége annak, hogy az 1867-ben született gyermek már az 
1879-ben 13 éves. (A kérdéses fiú 1867. febr. 1-én született és 1879. 
október 30-án kérték számára a felmentést.) Fölhozza a rabbinatus azt 
is, hogy a rituale nem kívánja a bevégzett 13 éves kort, hanem a 
mózeshitü fiú három hóval teljes 13-ik éve előtt bevezetendő a vallási 
gyakorlatokba és harmadszor, hogy a szülők haláleseténél a megkezdett 
egész 13-ik év már a vallásbeli gyakorlatok teljesítésére kötelező.

K é rd ések : a )  Föl van-e jogosítva a rabbinus ily fölmentések szor
galmazására? Mert nincs kizárva azon eset, ho.gy az érdekelt szülő nem 
kívánja a rituális gyász czimén gyermekét az előadásoktól fölmentetni ?

b)  Ha a fölmentendő tanuló teljes 13 éves, felmentendő-e nyolcz 
napra az előadásoktól ?

c)  A paedagogia szempontjából helyes-e, hogy a legerősebb testi 
fejlődésben levő 13— 18 éves fiúk nyolcz napra zsámolyra ültettessenek 
és azon összezsugorodva, vesztegeljenek?

3. Egy tanuló a tanév elején egy felekezeti középiskolába beirat
kozik és ott lefizeti a tandíjat. Ez a tanuló azonban két hónap múlva 
a minisztérium engedelmével egy királyi intézetbe lép át. K érdés:  Köte
les-e az illető tanuló itt is tandíjat fizetni ? F e le le t .- Ha igazolja azt, 
hogy a felekezeti iskolánál tandíjat fizetett, ez esetben a kir. intézet 
ne követeljen tőle tandíjat.

4. Egy 27 (huszonhét) éves tanuló folyamodik, hogy a gymnasium 
II-dik osztályába rendes tanulónak fölvétessék. A minisztérium 1876-ki 
20948 . számú rendelettel e kérelemnek helyt adott. A királyi főigazga
tóság 1876-ki 256. számú intézvénynyel felhívta az igazgatóságot, hogy 
ha a koros tanuló nyilvános iskoláztatása folytán, netán a gymnasiumban 
inconvenientia jönne létre, a koros tanuló magántanulásra utasíttassék. 
A tanuló nyilvánosan végezte a 11-ik osztályt és minthogy az illető 
katonaviselt ember, volt, tisztességtudása az osztály fegyelmére jótékony 
hatású volt,

5. Egy tanár szálláshiány miatt folyamodik a felsőbb tanhatóság
hoz, hogy valamely szomszéd helységben bérelhessen lakást. F e le le t .- A 
tanár azon városban tartozik lakni, a hol a gymnasium van, a minisz
térium utazási díjat nem ad, de azt sem engedi meg, hogy valamely inté
zet tanára utazási díj nélkül is más városban lakjék. 1877-iki 151. főigaz
gatói szám.



6. Egy tanuló lopás miatt kizáratik a tanintézetből. A vallás- 
és közoktatási miniszter 1879-iki 30656. számú rendelete kimondta, 
hogy a 12 évnél idősebb tanuló lopási vétsége a járásbíróságnál is beje
lentendő.

7. A mózeshitüek foljnmodnak, hogy az X-i tápláló intézet az 
izr. tanulók számára vallásuknak megfelelő élelmezést adjon. F e le le t: A 
vallás- és közoktatási miniszter 1878-iki 28110. számú rendelete, habár 
kimondja, hogy a tápláló intézeti egyesület alapszabályban nem kötelez
hető az izr. tanulók külön élelmezésére, mégis ajánlja, hogy a mikor a 
tápláló intézet viszonyai megengedik, ily kérelem is figyelembe vétessék.

8. Egy ldr. adóhivatal a tanuló ösztöndíj nyugtatványának az igazgató
ság által eszközölt egyszerű láttamozási és pecséttel való megerősítést elég
ségesnek nem tartván, megtagadja az esedékes ösztöndíj kifizetését. 
F elele t: A főig. 1879-iki 138. számú intézvénye értelmében, ha az ösz
töndíjas tanuló kifogás alá nem esik, a következő megjegyzés írandó: 
„N. N. a . . . gymnasium x. osztályának tanulója kötelességeinek meg
felelt.“

9. Egy izr. hitközség X. tanítót azon kötelezettséggel nevezi ki 
saját népiskolájához vezértanítónak, hogy ugyané városban levő gymna- 
siumban a vallástant is tanítsa. Évek múlva, az izr. hitközség elöljáró
sága, mert azon meggyőződésben van, hogy saját pénztárából fizetett 
tanítóját bármikor elbocsáthatja, ezt tanítói alkalmazásától rövid utón 
fel is menti. A tanító oltalomért a ldr. tanfelügyelőség utján a közigaz
gatási bizottsághoz fordul. Az ügy tárgyaltatik a zsidók vacatiőjában (e 
vacatió ismét egy külön kérdés lesz) de már szeptember 1-én összejő a 
gymnasiumi ifjúság, a mózeshitüek hitoktatója idegességgel várja, hogy 
ki fogja a mózeshitü gymnasiumi tanulókat a vallástanban oktatni ?

Az izr. hitközség elöljárósága csak most veszi észre, hogy még 
egy más kérdést is meg kell oldania. Ismét rövid úton értesítik a gym
nasiumi igazgatót, hogy minthogy a népiskolának ez idő szerint nincs 
egy tanítója sem, ideiglenes minőségben a vallás tanítására a rabbinus 
által authorizált metszőt, nevezik ki a gymnasiumba vallástanítónak. Az 
igazgató a tanári szék elé vitte az ügyet, ez visszautasítván az új kine
vezést, ragaszkodott ahhoz, hogy a közigazgatási bizottság jogerejü hatá
rozatáig, a régi hitoktató tanítsa a vallástant. A kir. főigazgató 1879-iki 
1160. számú intézvényével a tett intézkedést tudomásul vette, de mint
hogy ez esetben tanár elbocsátásáról és alkalmazásáról volt szó, a tanár- 
testület határozathozatalra nem illetékes, hanem ily esetekben az igaz
gatóságnak csupán a főigazgatósághoz kell fordulnia, és az oly esetekben 
is, a midőn a felsőbb eldöntésig, az intézet veszélyeztetett érdeke rögtöni 
ideigl. intézkedést kívánna, azt is az igazgatónak saját felelősségére kell 
megtennie.

10. A vall. és közokt. m. k. minisztérium 1883. évi 4011 . és 1885. 
évi 3964. sz. rendeletéivel utasította a középiskolák igazgatóságait, hogy 
minden tanulótól az első felvételnél hiteles születési bizonyítványt köve
teljenek. A tapasztalat megmutatta több helyütt, hogy a szülők nem szeret-



122

nek ez intézkedéshez alkalmazkodni s keresik a kibúvókat. Az egyik azt 
mondja, hogy oly népiskolai bizonyítványt hozott, a melyben ki van 
mutatatva a beiratkozó tauuló születése helye és ideje (éve és napja). 
A másik hoz a lelkésztől kártyát a születés idejének feltüntetésével; az 
igazgató ismeri a lelkész aláírását, ennélfogva a felmutatott bizonyságot 
elfogadhatná. K érdés:  A most jelzett bizonyságok egyike vagy másika 
pótolhatja-e a rendes születési okiratot? F elelet: Nem; mert a születési 
okirat nem csak annak bizonyítására szolgál, hogy a bizonyságot föl
mutató hol és mikor született, de ugyanebből megállapítandó, esetleg 
tisztázandó a beiratkozó tanuló felekezetisége is.

Lássunk concret példákat. Egy atya a beiratásnál Írásban kéri az 
igazgatót, hogy vegyes házasságból született fiát nem az ö (helvét) hitval
lásában, hanem a róm. katli. vallásban akarja neveltetni. A 18. életévet 
el nem ért gyermekek felekezetiségét az 1868. évi L ili. t. ez. 12. és
17. §§. szabályozzák. Kéri az igazgató ennélfogva a születési okiratot. Ez 
az atyát ág. evangélikus vallásunak mondja, de ő váltig erősítgeti, hogy 
helvét hitvallású; a beiratkozásra jelentkező tanuló születési okiratát 
pedig róm. katli. lelkész állította ki. E szerint tehát a fiúnak az 1868. 
évi L ili. t, ez. §-a értelmében élete 18. évéig az ágostai evang. vallás
ban kellene neveltetnie. „Feltéve, de meg nem engedve,“ igy szól az 
atya, „hogy evangélikus vallású vagyok, még ez esetben is követelhe
tem, hogy fiam az 1868. évi L ili. t. ez. 17. §-a szerint a katli. vallás
ban neveltessék, mert vegyes házasságomat az 1868. L ili. t. ez. életbe
lépte előtt kötöttem, térítvényt adván akkor magamról, hogy mindkét 
nemű gyermekeimet a róm. katli. vallásban fogom neveltetni.“ Az adott 
reversálisról a születési okiratban említés nem tétetik ; az ügy ennélfogva 
vizsgálat végett a róm. kath. egyházmegyei hatósághoz küldetett (a ke
resztlevél katli. lelkész által lévén kiállítva), mely kiderítette, hogy a 
vegyes házasság, melyből a felekezetiségére nézve kérdéses gyermek szü
letett 1886. jun. 14-én, tehát a felekezeti viszonyokat szabályozó emlí
tett törvény életbelépte előtt, kiállított reversális mellett, róm. kath. 
szertartás szerint köttetett. így tehát meg volt állapítható a fiú kath. 
felekezetisége és elrendeltetett az atyára vonatkozó, tévesnek bizonyúlt 
anyakönyvi adat kiigazítása. Kérdés : Az ily esetben a felekezetiség meg
állapításában melyik az illetékes forum? E példánál az okiratok és elő
adottak szerint három felekezet van érdekelve. F e le le t: Ha a felekezetek 
e kérdést vita tárgyává tennék, akkor nézetünk szerint a vall. és közokt. 
minisztérium illetékes a határozathozatalra.

Annak további igazolásáúl, hogy a születési okirat nem csak a 
születés helye és ideje, de egyúttal a felekezetiség megállapítására is szol
gál, álljon itt egy másik példa. N. tanuló beiratkozik. Az igazgató kéri 
a születési okiratot; a tanuló felmutatja egy róm. kath. lelkész által 
kiállított keresztlevelét; az igazgató figyelmét elkerüli a beiratkozásnál 
előforduló munkahalmaz következtében az a körülmény, hogy az atya ág. 
evangélikus vallású ; a fiútól stereotype kérdi : „Római katholikus ?“ A 
fiú és a vele lévő róm. kath. nagynénje, valamint az intelligenczia köré-
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hez tartozó evaiig. házi gazdája unisono megerősítik azt, hogy a tanuló 
róni. kath. így tehát a tanuló az anyakönyvbe róni. katholikusnak vezet
tetik b e; a hittanár ez adat alapján a kath. vallástanban oktatja, a gyó
násra előkészíti és husvétkor meg is áldoztatja őt. A tanuló már a be
iratásnál árva; nagynénje befolyása alatt áll, ez akarja a fiút katholi
kusnak neveltetni és a fiú hallgat is nagynénjére. A róm. kath. hittanár 
karácsonykor osztályozta a fiút, senki észrevételt nem tesz, csak husvét
kor előáll az ágost. evang. lelkész és a róm. kath. hittanár azon csele
kedetében, hogy meggyóntatta és megáldoztatta a fiút, a büntető tör
vénykönyvbe ütköző tényt lát és fenyítő feljelentéssel fenyegetőzik. Mint
hogy a tanintézet részéről proselitáskodó hajlam nem szerepelt és az 
egész dolog egyszerű tévedésből eredt, az igazgatóság a tanulót az 1868. 
L ili. t. ez. határozmányaihoz képest a vallásoktatást illetőleg kiadta az 
ágost. evang. felekezetnek.

E két példa ecclatánsan bizonyítja, hogy a születési okirat a fele- 
kezetiség megállapítása tekintetéből is igen fontos. Minthogy a szülők és 
gyámok gyakran maguk is akarják más vallásban neveltetni gyermekei
ket, mint azt a törvény rendeli. A születési okirat fölmutatása azért is 
fontos, mert ha az esetek nem is gyakoriak, mégis szórványosan meg
esik az, hogy a beiratkozó tanuló illetősége helyén a lelkészek bizony
sága szerint a születési anyakönyvben fel nem található. Itt alkalmazandó 
akkor a nm. minisztériumnak 1885. évi 43 ,704 . sz. rendelete melynek 
értelmében az ily tanuló szülői vagy gyámja felszólítandók, hogy a szü
letési esetet utólag anyakönyveztessék és e részben kérelmükkel az illető 
politikai hatósághoz forduljanak, és hogy ezt tekintse az igazgatóság 
hiteles születési bizonyságnak. Mindezek folytán világos, hogy az igaz
gatóságoknak is érdekükben áll a kapott utasításokhoz és miniszteri ren
deletekhez való szigorú ragaszkodás.

(Trsztena.) Csálca K ároly.

VEGYESEK.

Váradi Károly, kolozsmegyei kir. tanfelügyelő, halálának hírét mi közép
iskolai tanárok is mély fájdalommal vettük. Közel állott 6' a tanáregyesülethez 
is. A kik négy év előtt részt vettek a tanáregyesületnek Kolozsvárt tartott köz
gyűlésében, bizonyára mind élénken emlékeznek a boldogultra, ki folyton részt 
vett a gyűlésekben, kalauzolta az idegeneket, mindig velünk volt s kedves fel
lépésével a hány emberrel csak érintkezett, megannyi barátot s tisztelőt szerzett 
magának. Régi tagja volt egyesületünknek, s ki maga is azelőtt középiskolai 
tanár volt, mindig foglalkozott középiskolai kérdésekkel is. Nagy műveltségű, 
alapos képzettségű tanférfiú volt, kitűnő adminisztratív tehetség, ki megyéje nép-

9Tanáregyesületi Közlöny. XX.
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oktatását folyton emelte, mintája a jó tanfelügyelőnek, a milyenekben, fájdalom, 
nem igen bővelkedünk. Jó paedagogiai iró is volt, értekezései az iskolai taka
rékpénztárról. bírálatai az ipariskolai tankönyvekről stb. feltűnést keltettek. S 
ennek a derék embernek élte virágában, 45 éves korában, kellett elhullnia 
— egy ostoba golyótól földre terítve . . . Váradi Károly Kolozsvárt született 
1841-ben. Iskoláit a kolozsvári unitárius főgymnasiumban végezte, azután kül
földre ment. Jenába, Göttingába és midőn hazatért, az unit. egyházi főtanács 
már rábízhatta a kiváló ifjúra a tordai algymnasium igazgatását. Midőn 1870-ben 
megnyílt a kolozsvári városi polgári fiúiskola. Váradit hívták meg a magyar 
nyelv tanárának, majd Császár Károly távoztával az intézet igazgatásával is 
megbízták. Mily sokoldalú, jótékony tevékenységet fejtett ki a lelkes férfiú ama 
tiz év alatt, melyet ez állásában töltött ! 0  volt első igazgatója a kereskedelmi 
s ipariskolának is, több Ízben elnöke a kolozsmegvei tanítótestületnek, szerkesz
tője a »Család és Iskoládnak, mely tanügyi lapjaink közt oly előkelő helyet 
foglal el. Még nagyobb köre nyílt tevékenységének, midőn a közokt. miniszter 
a megye tanfelügyelőjévé nevezte ki. Kevés tanfelügyelőnk van. ki annyira ha
tott megyéjére s kit oly nagyon szerettek. Valóban pótolhatatlan veszteség! 
Mennyire érzi veszteségét a közönség, mutatja ama kegyeletes tény, hogy a 
városi tanács határozatára székét hat heti gyászszal vonták be. A hazai tanügy 
is hü emlékét fogja őrizni a kiváló férfiúnak, ki a modern magyar tanférfiak 
közt az elsők között állott s vitte a haladás zászlaját.

Kinevezések. 0  Felsége R o m b a u e r  E m i l  brassói főreálisk. helyettes igaz
gatót ez intézet rendes igazgatójává és P o lg á r  G y ö r g y  jászberényi gvmn. helyet
tes igazgatót az új szervezésű miskolczi kath. gymnasiumboz szintén rendes 
igazgatóvá nevezte ki. — A vallás- és közoktatásügyi miniszter kinevezte : M é s z á 
r o s  L a jo s  eperjesi kir. kath. főgymnasiumi helyettes tanárt a fehértemplomi 
áll. főgymnasiumhoz rendes tanárrá; L e t z t e r  L i p ó t  nagykállói áll. főreál
iskolai helyettes tanárt a dévai áll. főreáliskolához rendes tanárrá; D r o p p a  

J ó z s e f  beszterczebányai kir. kath. főgymnasiumi helyettes hittanárt ugyanez 
intézethez rendes hittanárrá; d r .  H o f fm a n n  F r i g y e s  pozsonyi ág. evang. 
főgymn. rendes tanárt, d r .  M ilc a  S á n d o r  kolozsvári kir. tud. egyet, magántanárt 
és R u b y  M i r o s z lá v  váczi kir. siketnéma int. rajztanárt a brassói fó'reláiskolá- 
hoz rendes tanárokká; d r .  F ib ig e r  S á n d o r  ungvári kath. főgymn. róm. kath. 
helyettes hittanárt u. e. intézethez rendes hittanárrá; dr. D e m e c z k y  M i h á l y  és 
P o s c h  J e n ő  helyettes tanárokat a miskolczi kir. kath. gymnasiumhoz rendes 
tanárokká ; D a n ie lo v ic s  K á lm á n  ungvári kath. főgymn. helyettes tanárt a zom- 
bori áll. főgymnasiumhoz rendes tanárrá; K o c s n e r  J ó z s e f  budapesti II. kér. 
kir. kath. főgymnasiumi helyettes tanárt a beszterczebányai főgymnasiumhoz 
rendes tanárrá; K l im ó  M ih á ly  dévai áll. főreálisk..helyettes tanárt u. e. intézet
hez rendes tanárrá ; L á s z  S a m u  oklev. középisk. tanárjelöltet a győri tank. fő- 
igazgatósághoz tollnokká.

Megerősítés. A vall. és közokt. miniszter K a r t n e r  G y u la  fehértemplomi 
áll. főgymn., B e z e g h y  M ik ló s  pancsovai áll. gymn., d r .  D e z s ő  B é la . S z e m e th y  
B é la  és S z i la s i  M ó r ic z  budapesti VII. kér. áll. gymn. rendes tanárokat e minő
ségükben végleg megerősítette.
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Áthelyezés. A vall. és közokt. miniszter d r .  M á r k i  S á n d o r  aradi főgymn. 
rendes tanárt hasonló minőségben a budapesti VII. kér. áll. gymnasiumhoz 
helyezte át.

Pályázatok. 1. A vall. és közokt. minisztérium a következő középiskolai 
tanári állásra hirdet pályázatot :

A beszterczebányai kir. kath. főgymnasiumnál belöltendó' egy r e n d e s  t a 
n á r i  á l lo m á s r a , melylyel a n é m e t n y e lv  és ir o d a lo m  mint fó’- és a l a t in  n y e lv  
és i r o d a lo m  mint melléktantárgy tanításának kötelezettsége. 1200 frt évi fizetés. 
200 frt lakáspénz és a szabályszerű ötödéves pótlék élvezete van összekötve, 
pályázat hirdettetik. H a t á r i d ő :  o k tó b e r  1 5 - ik e .

2. A pozsonyi ág. hitv. ev. egyházközség felügyelője a következő tanári 
állásra hirdet pályázatot:

A pozsonyi ág. hitv. evang. lyceumban egy a m a g y a r  és n é m e t n y e lv  
tanításával egybekötött tanári állomás r e n d e s  t a n á r r a l  betöltendő. A megválasz
tottnak. ki egyszersmind a tanári nyugdíjintézetbe belépni köteles, évi jövedelme 
1050 frt és tandíjosztalék. Pályázhatnak ág. hitv. ev. tanképesített egyének. A 
megválaszott 1887. évi február hó 1-én tartozik állását elfoglalni. A kellően föl
szerelt folyamodványok 1886. évi n o v e m b e r  h ó 2 8 - ig  a lyceumi igazgatósághoz 
beküldendők.

Halálozások. Nagy-Károlyban elhúnyt julius 10-én V r ic h e n f r ie d  J ó z s e f .  
nyugalmazott kegyesrendi gymn. tanár, 78 éves korában. — Beszterczebányán 
elhunyt julius 24-én D v i h á l l y  E m i l , kir. kath. főgymnasiumi rendes tanár, éle
tének 39-ik évében. — Nyugodjanak békében.

Nyilvánossági jog. A vall. és közokt. miniszter a |lé v a i  g y m n a s iu m n a k ,  

melynél a jelen iskolai évvel a Vili. osztály is megnyílt, a nyilvánossági joggal 
együtt az érettségi vizsgálatok megtartására vonatkozó jogot is megadta. A buda
pesti d r . L á s z ló  M ih á ly - f é le  magánintézetnek pedig, mint gymnasiumnak, megadta 
a nyilvánossági jogot a jelen iskolai évre is.

Tanfolyam kiterjesztése. A vall. és közokt. miniszter az országos minta 
rajziskolával kapcsolatos rajztanárképző 3 évi tanfolyamot a jelen iskolai évtől 
számítva 4  évre terjesztette ki.

Tornatanárképzés. A nemzeti torna-egyesületben fentartott tornaképző tan
folyam előadásai október 15-én kezdődnek meg. Az oktatók a régiek maradnak. 
(Herkules 39. sz.).

Tankönyv-engedélyezés. A vall. és közokt. miniszter Mocnik F’erencz szám
tanának a középiskolák I., II. és III. osztályai számára az eredeti 24. kiadás 
után dr. Schmidt Ágoston által a tanítás új tervéhez alkalmazott tizenhatodik 
kiadását (Budapest, 1886. Lampel R. könyvkiadása. Ára 1 frt 20 kr.) mint 
engedélyezett munka újabb kiadását tankönyvül a középiskolák részére enge
délyezte.

Zeneműfolyóirat. E hó 1-től fogva az »Apollo« zeneműfolyóirat szerkesz
tését és kiadását Goll János zenetanár vette át. Az »Apollo« közöl »eredeti 
zongora-, harmonium- és orgonamííveket, zongorakisérettel ellátott egy- és több
szólamú classicus és humoristicus énekeket, férfikar részére négyeseket parti
túrákban és szólamokban.« Ára egész évre 6 frt, félévre 3 frt 20 kr., negyed
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évre 1 frt 75 kr. Az előfizetés a szerkesztő-kiadóhoz (Budapest VI. Lázár-utcza
18. sz.) küldendő.

A természetrajzi szaktanár urak szives figyelmébe. Az Ausztria-Magyaror- 
szág madárfaunájával és azok egybegyűjtésével évek óta szakszerűen foglalkoz
ván. hibátlan double példányaimat, mintegy 260—300 faj madarat jól conserválva, 
természethö állásban, jól meghatározva, kellő etiquettevel ellátva, hajlandó vagyok 
részben vagy egészben intézeti gyűjtemények számára elárusítani. Az árak 20— 
25—30%-al alacsonyabbak, mint bármely ily nemű üzletben. Szükség esetén 
hajlandó vagyok egyes intézeteknek, saját választásom, vagy rendelés szerint 
kisebb-nagyobb gyűjteményt az egyes osztályok kitüntetésével egybeállítani. 
Névjegyzékkel kívánatra szolgálok, sőt a kitömött madarakból próba küldeményt 
is bocsájtok rendelkezésre. S z ik la  G á b o r  főreáliskolai tanár Székesfehérvárott.

Beérkezett müvek. A szerkesztőséghez a következő könyvek és nyom
tatványok érkeztek :

D r .  A j t a i  S á n d o r : Felvilágosító megjegyzések a t. egyetemi törvényszéki 
orvostani intézet építése kérdéséhez. Emlékirat. Budapest 1886.

A v é d  J á k ó : Gyula-Fehérvár éghajlatának viszonyai és az erre vonatkozó 
teljes megfigyelési anyag az 1875—1884. évekről. Kolozsvárt 1886.

M e n d l ik  F e r e n c z  és d r . S c h m id t  Á g o s to n  : Rajzoló geometria. I. és II. 
rész. A gymnasiumok 1. és II. osztálya számára. Budapest 1887. Lampel Róbert 
könyvkiadása. Ára 1 frt 20 kr.

N é v y  L á s z l ó : Stilisztika. Az irály és irásmű-szerkezet általános szabá
lyai. Középiskolák számára. I. rész. Irálytan. Budapest 1887. Kókai Lajos. Ára 
1 frt 30 kr.

S a r m a s á g h  G é z a : Száz tanács ezer bajra. (A szülőknek és nevelőknek.) 
Szatmár 1885. Kiadja a szerző. Ára 40 kr.

V id a  A l a d á r : Egy pár észrevétel a német nyelv és irodalom tanításához 
a gymnasiumokban. Különnyomat az eperjesi kir. kath. főgymnasium értesítő
jéből. Eperjes 1885.
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XX. évfolyam._______ 3. SZáffl. November hÓ. 1886—87.

ÉRTEKEZÉSEK.

A latin nyelv a  reáliskolában.*)
A középiskolai törvény egyik jótékony hatása a reáliskolákra 

nézve eddig már abban nyilatkozott, hogy a közönség érdeklődése 
és bizalma ismét feléje fordul, a mint azt tanulóinak évről-évre 
növekvő száma legjobban bizonyítja. A közönségnek e bizalmát 
még fokozza a törvény 26. §-a, mely a reáliskolát jó sikerrel vég
zett tanulók előtt, ha a latin nyelvből a vizsgálatot sikerrel kiáll
ják, az egyetemnek orvosi és jogi facultásait is megnyitja. A tör
vénynek e passusa a reáliskolák jövőjére nézve rendkívül fontos, 
mert tanulói előtt új pályák nyílnak meg, különösen az orvosi, a 
melyre a reáliskolai tanuló a természettudományokban szerzett szé
lesebb ismereteinél és a rajzolásban nyert biztosabb képességénél 
fogva különösen alkalmas. A törvény nyújtotta eme kedvezmény- 
nyel már is kezdenek a reáliskolai tanulók élni. Csakhogy eddigelé 
a czél elérése a reáliskolai tanulónak nagyon meg volt nehezítve, 
magára lévén hagyva, nem tudta miből és hogyan készüljön, és 
ha a vizsgálatra jelentkezett, majdnem mind már az írásbelin elbukott. 
Igaz, a kérdés kedvező megoldásához alapos reményünk van, mint
hogy maga a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr a „Budapesti 
Szemle“ f. é. július havában közzétett : „Néhány szó a középisko- 
kolákról“ czimü czikkében **) maga nyújtja e reményt eme sza-

*) A  közokt. miniszternek e tárgyra vonatkozó kijelentése nem mindenütt 
megelégedést, hanem sok helyt, még pedig gymnasiumi és reáliskolai körökben 
egyaránt, komoly aggodalmakat keltett. Az ügy fontosságánál fogva készséggel 
tért fogunk engedni az eltérő vagy ellenkező véleménynek is. A  szerk.

**) Lenyomata a „Tanáregy. Köz!.“ múlt füzetében.

Tanáregj’esületi Közlöny. XX. 10



128

vakban : ..Nem új dolog, ha ismét állítom, mit már számtalanszor 
mondottam, hogy nálunk legalább egy kérdés el van döntve, mely 
másutt még függőben van, tudniillik hogy a reáliskolákat vég
zett s ott érettségi vizsgálatot tett ifjak az egyetemek minden facul- 
tására elmehetnek, ha utólagosan a latin nyelvből a vizsgálatot 
leteszik. A kiknek tehát a classikus tanulmányokhoz nincs hajla
muk, azok menjenek a reáliskolákba; de hogy módjuk legyen 
más pályára is átmenni, abban is könnyíteni óhajtok rajtuk, mert 
a reáliskolákban rendes tanszéket fogok állítani a latin nyelvre, 
természetesen nem mint köteles tantárgyra.“ A miniszter úrnak 
ezen szavai a latin nyelvnek a reáliskolákban mint facultativ tárgy
nak rendes tanítását közel kilátásba helyezik, sőt az ige már testet 
is öltött, minthogy a miniszter úr az ígéret megvalósításához is már 
hozzá kezdett. Ugyanis a II. kér. állami reáliskolánál az intézeti 
igazgató okadatolt felterjesztését már a múlt iskolai évben a latin 
nyelvnek mint rendkívüli tantárgynak három cursusban heti 2—2 
órában, összesen hat órában való tanítását f. évi február 15-én 
39,195. sz. a. kelt kegyes rendeletével jóváhagyta és ugyanazon 
rendeletben az igazgatónak meghagyta, hogy a latin nyelvnek taní
tását szorgos gondoskodással karolja fel. minthogy e tárgynak rend
kívüli tanítását az intézetnél a jövőben is fenn szándékozik tartani.

A miniszter úrnak e fontos nyilatkozata és nevezett intézke
dése a törvény kifolyásának és foganatosításának tekinthető. Erre 
támaszkodva Mayer József II. kér. állami reáliskolai igazgató és 
fővárosi bizottsági tag, ki az ügy iránt kiválóan érdeklődik, a 
fővárosi közoktatásügyi bizottságban indítványt nyújtott be az iránt, 
hogy a fővárosi községi reáliskolákban is szerveztessék a latin nyelv
nek három cursusban heti 2—2 órában való tanítása, mely indít
ványát nem csak a bizottság és a tanács, hanem a közgyűlés is 
elfogadta és tudomásvétel végett már a nagymélt. minisztériumnak be 
is terjesztette. Ezek szerint a főv. községi reáliskolákban is folya
matba vétetik a latin nyelvnek tanítása, s így a reáliskolai tanulók, 
kik a törvény kedvezményével akarnak élni, már többé nem lesz
nek magukra utalva, mint eddig, hanem rendszeres oktatást nyer
hetnek és kellő szorgalom mellett annyira haladhatnak, hogy a 
vizsgálatot letehetik.

Most már az a kérdés, mit és mennyit öleljen fél a tanítás ? 
Erre a felelet egyszerű : azt és annyit, a mit és a mennyit a gym-
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nasiumban az érettségin kívánnak, fogják reá felelni; mert miért 
követeljünk a reáliskolai tanulótól kevesebbet, mint a gymnasiumi- 
tól, ki nyolcz éven át heti 5—7 órában vesződik e nyelvvel, míg 
a reáliskolai tanuló talán 2—3 év alatt hevenyében és nagyjában 
akarja ugyanazt elvégezni a nélkül, hogy kellően feldolgozná az 
anyagot és megemésztené. Midőn ezt a kérdést felvetjük, nem azon 
okból teszszük, mintha a reáliskolai tanuló részére kegyet vagy 
kedvezményt akarnánk kikérni, hanem teszszük inkább a minisz
ter úr szavainak értelme szerint és a reáliskola érdekeinek szem
pontjából, hogy az illetékes körök az ügyre figyelmesekké lévén, a 
kérdéssel behatóbban foglalkozzanak annál is inkább, mert a kér
dés actuális, a mozgalom pedig korszerű. A miniszter úr ugyanis 
nyíltan azt mondja : „A gymnasiumokban azok maradjanak, kiknek 
talentumok s kedvök van a magasabb míveltséghez, s kiknek szük
ségük van a classikus miveltségre“ és „a kiknek a classikus tanul
mányokhoz nincs hajlamuk, azok menjenek a reáliskolákba, de 
hogy módjuk legyen más pályára is átmenni, abban is könnyíteni 
óhajtok rajtok, mert a reáliskolákban rendes tanszéket fogok állí
tani a latin nyelvre, természetesen nem mint köteles tantárgyra.“ 

Ezen szavakból tehát világosan kitűnik, hogy a magasabb, 
classikus miveltségre a gymnasium készít elő, és erre a reáliskolai 
tanuló csak úgy emelkedik, ha a latin és görög nyelvből vizsgá
latot tesz, azaz ha ezen nyelvekből tett vizsgálat által egészíti ki 
érettségi bizonyítványát, akkor az egyetem minden facultása nyitva 
áll előtte. Ezekre nézve tehát a classikus nyelvek ismerete ugyan
oly mértékben kívántatik meg, mint a gymnasiumi tanulótól. A 
másik esetben azonban, midőn a reáliskolai tanuló azért tesz a 
latin nyelvből vizsgálatot, hogy a tudomány-egyetem philosophiai, 
illetőleg annak mathematika-physikai szakosztályába, orvosi és 
jogi facultásába való felvételre jogosíttassék, akkor az anyagnak és 
a mértéknek is másnak kell lennie. Mert éppen úgy, mint a gym- 
násiumi tanuló, noha a természettudományokban, ábrázoló és sza
badkézi rajzolásban olyan bő ismerettel nem bir, mint a reáliskolai 
tanuló, — felvételi vizsgálat nélkül léphet a műegyetemre, erdé
szeti, gazdasági és bányászati akadémiákba, éppen úgy méltányos 
az is, hogy a reáliskolai tanulónak átlépése az említett facultásokba 
meg ne nehezíttessék. Ezért rendeli el a nevezett törvény alapján 
kiadott „Érettségi vizsgálati utasítás“ 32. §-a, hogy : „Azon tanu
lók, kik a reáliskolai érettségi vizsgálatot sikerrel letették s a tör
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vény 28. ij-a értelmében valamely nyilvános főgymnasiumnál a 
latin, illetőleg latin és görög nyelvből is tesznek pótvizsgálatot, az 
érettségi vizsgálatot tevő gymnasiumi tanulóktól külön vizsgálandók, 
és ezen vizsgálatról külön bizonyítványt kapnak, melybe rendes 
érettségi bizonyítványuk érdemsorozata át nem vehető.“ Tehát ilyen 
tanulók a rendes gymnasiumi tanulóktól külön vizsgálandók. Mire 
lehet ebből következtetni ? Arra, hogy ezen vizsgálat írásbeli és 
szóbeli részében különbözzék a rendes gymnasiumi érettségi vizs
gálattól, hogy írásbeli tétele könnyebb természetű legyen, teszem 
azt, fordítás latinból magyarra, az a mit a gymuasiumban a görög
ből kívánnak; mert ezen vizsgálatnak csak az lehet a czélja kitudni, 
hogyan érti meg a classikusokat, nem pedig hogyan tudja a magyar 
szöveget latinra fordítani; ebben neki olyan gyakorlottsága nem 
lehet, mint a gymnasiumi tanulóknak, már azért sem, mert az egész 
oktatás menete más, mely főleg oda irányúi, őt mihamarabb any- 
nyira vinni, hogy az auctorokat megérthesse és minél többet olvas
hasson, nem pedig, hogy a latin stilisztikában gyakorlottságot sze
rezzen. De szüksége sincs erre, mert mind az orvosi, mind a jogi 
pályán csak arra lesz szüksége, hogy a régi latin szövegű jogi 
munkákat vagy híresebb orvosi müveket olvashassa és haszonnal 
forgathassa; vajmi ritkán fog abba a helyzetbe jutni, hogy magát 
latinul kelljen kifejeznie.

Mind az, a mit kívánunk, abból áll, hogy a minisztérium, ha 
már a törvényt meghozta és életbeléptetéséhez az első lépéseket 
megtette, már most rendezze is, azaz szabja meg pontosan és rész
letesen az elvégzendő tananyag körét tekintettel a csekély óra
számra, mely e tárgynak, mint rendkívüli tantárgynak rendelkezé
sére á l l ; mert csakis ennek megtörténte után lehet a cursusokat 
végleg szervezni. Hetenkint két óránál több alig lehet egy-egy 
cursusban, minthogy a törvény 16. §-a szerint a rendes tantárgyak 
heti óra száma a tanulókra nézve — a testgyakorlaton kívül — 
az alsó négy osztályban 2ti-ná! több nem lehet, a felső négy osz
tályban pedig 28-nál többet nem tehet ki, a rendkívüli tantárgyak 
idejével együtt pedig az alsó négy osztályban 30, a felső négy 
osztályban 32-nél több nem engedhető. Minthogy pedig a reálisko
lákban a latin nyelven kívül mint rendkívüli tárgyak még mintázás, 
vegytani gyakorlatok, gyorsírás, angol nyelv is taníttatnak, tehát 
ezeknek egyikére is kell még legalább két órát engedni, úgy hogy 
a legjobb akarat mellett sem juthat a latin nyelvre két óránál
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több. Ezzel a körülménynyel tehát számolni kell. Igaz, e kedvez
ménynyel főleg jeles és magasabb osztályú tanulók élnek, kik 
magyar, német és franczia nyelvi ismereteik által támogatva éret
tebb észszel és fejlettebb értelemmel könnyebben és gyorsabban 
haladhatnak, és minthogy a nyelvtan tanulása és a classikusok 
olvasása közti idő sem oly nagy, nyelvtani ismereteik ébrentartá
sára hosszabb ismétlésekre nincs szükség, végül az ily tanulóknál 
a házi, magánszorgalomra is nagyobb mértékben lehet appellálni 
és számítani, érdekében állván minden egyesnek, hogy mennél 
jobban és alaposabban elkészüljön, mert csak úgy fog czélt érni.

Az eddigiekben különös tekintettel voltunk azokra, kik érett
ségi bizonyítványt óhajtanak nyerni a latin nyelvből is ; de vannak 
olyan tanulók is, kik nem a jelzett czélból tanulják a latin nyelvet, 
a mint ez nálunk, hol a latin nyelv, mint rendkívüli tárgy már 
évek óta taníttatik, sűrűbben előfordul. Vannak ugyanis tanulók, 
kik a reáliskola egyik vagy másik osztályából a gymnasiumba 
akarnak átlépni, vagy a kik a gymnasiumból jőve latin nyelvi 
ismereteiket nem akarják elfeledni, ellenkezőleg még kiszélesbíteni 
óhajtják, vagy a kik tanári pályára készülnek. Ez utóbbiak a törvény 
61. §-ának 1. pontja szerint „kötelesek igazolni alatin nyelvnek legalább 
annyi ismeretét, a mennyi könnyebb latin szöveg megértésére szük
séges ezek tehát ezentúl szintén már a reáliskolában szerezhetik 
meg ezen ismereteket, minthogy az egjmtemen vagy paedagogium- 
ban — hol elemi dolgokkal nem foglalkoznak —-  erre alkalmuk 
nincsen. Mindezen tanulókon és különösen számos szülőn (a pálya- 
választás szempontjából) a latin nyelvnek facultativ tanítása által 
nagyon van könnyítve, nem is említve azt, mily nagy hasznát 
veszik az ily tanulók latin nyelvi ismereteiknek azonföliil még a 
franczia nyelv tanulásánál.

Végül röviden ismertetem még, miképen van a II. kér. állami 
reáliskolában a latin nyelv tanítása eddig szervezve. A tanulók 
három csoportra vannak osztva. Az I. cursusba, mely esetleg két 
évig is tarthat, azon tanulók osztatnak, kik a nyelvet kezdik, vagy 
már megkezdették, de az alaktant még be nem végezték, mert ezen 
tanfolyamnak a tananyagát az alaktan képezi; felsőbb osztályú
5., 6. oszt. tanulók képesek egy év alatt is, beleszámítva a szün
időt, annyira jutni, hogy a II. cursusba átmehetnek, melynek tan
anyaga a mondattan és a prosodia; ezen cursusban már megismer
kednek Phaedrus meséivel és Ovidius válogatott műveivel és ez



képezi az átmenetet a III. cursusba, mely a classikusok olvasását 
foglalja magában és ez ismét 1, 2 sőt bárom évig is tarthat a sze
rint, mely osztályból lép át a tanuló a III. cursusba; ha például 
hatodik osztályú a tanuló, akkor három évig marad a cursusban, 
ha a hetedik osztályú, 2 évig, ha nyolczadik osztályú, egy évig; ter
mészetesen ez utóbbinak az iskolában olvasott classikusok mellett 
házilag kell a többit pótolni, mert egy év alatt két, legfeljebb három 
classikusnál többet olvasni nem lehet. A III. cursus tananyagául a 
következő classikusok vannak felvéve : Liviusnak egy könyve, Salus- 
tius Catilinája vagy Jugurthája, Vergilius Aeneisének egy-két éneke, 
Cicerónak egy beszédje, Tacitus Agricolája vagy Germaniája és 
Horatius satiráiból vagy ódáiból néhány. A mint tehát a felsorol
takból látszik, a III. cursus iparkodik megközelíteni a gymnasiumi 
tananyagot, csakhogy nem oly terjedelemben.

A reáliskolák kétségkívül nagy hálával tartoznak a miniszter 
úrnak ép úgy ama fontos nyilatkozatáért, mint amaz atyai gondos
kodásáért, melylyel a latin nyelv ügyét a reáliskolákban felka
rolta ; és éppen azért bizton reméljük és hiszszük, hogy a latin 
nyelv tanítását az ország minden reáliskolájában fogja szerveztetni 
és gondoskodni fog arról, hogy a törvény intézkedése teljessé váljék.

(Budapest.) Tiber Ágost.

A középiskolai physika-tan ítas m ódszere és a reáliskolai
u tasítások .

Közlönyünk m. évi novemberi füzetében a középiskolai phy- 
sika-tanítás sikerességének akadályairól értekeztem s a bajok főfor
rásaként a felsőbb osztályoknak szánt physikai tankönyvek rossz 
módszerét tüntettem föl. Minthogy czikkemben a physika-tanítás 
legfontosabb kérdéseit fejtegettem, különösen pedig a tankönyvek 
módszerbeli tarthatatlanságát tüntettem föl, méltán várhattam, hogy 
az enyémtől netalán eltérő felfogások, legalább a czikkem által 
legközelebb érdekelt fél, a tankönyvírók részéről, Közlönyünkben 
kifejezésre fognak találni. Mivel azonban ez nem történt, némi jog
gal hihetem, hogy a közöltem dolgok szaktársaim részéről tetszésre 
találtak, s hogy nézeteim helyességét hallgatagon elismerték. Nincs
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tehát okom arra, hogy a szóban forgó tárgyra vonatkozó s a rész
letekre nagyobb mértékben kiterjeszkedő fejtegetéseim közzétételét 
tovább halogassam, különösen hogy az azóta hivatalosan kiadott reál- 
skolai Utasítások a középiskolai physika-tanítás módszere kérdésé
nek annyira fontos tisztázását és végleges eldöntését újból előtérbe 
állították.

Mivel az Utasítások szelleme meglevő tankönyveink módsze
rével (egynek kivételével) merőben ellenkezik, nincs kétség benne, 
hogy az Utasítások új tankönyvek megírására és kiadására fognak 
alkalmat adni. Hiszen már eddig is a gymnasiumok és a reálisko
lák minden újabb tanterve a tankönyvek egész seregének adott 
hol jogos, hol jogosulatlan megjelenésre alkalmat. Most van tehát 
az ideje, hogy az, a ki új kísérletre vállalkozik, jól fontolja meg 
az irányt, melyet létrehozandó tankönyvében követni fog.

A követendő módszer dolgában a legelső s legfontosabb helyen 
mindig a mechanika fog szóba jönni; a többi szakokban létesít
hető eredmény majdnem kizárólag attól fog függni, hogy minő 
alapot vetettünk a mechanikában. Maguk az Utasítások is a mecha
nikára különös súlyt fektetnek, s mivel éppen a mechanikában a 
tankönyveinkben eddig divatozó módszertől és tárgyalási sorrendtől 
lényegesen eltérő módszert és sorrendet kívánnak megállapítani : 
mi sem fontosabb, mint hogy első sorban is az Utasításoknak a 
mechanika tanítására vonatkozó része fölött beható szemlét tart
sunk. Ezt annyival is inkább tehetjük, mivel az Utasítások nem 
akarnak a tanításnak codexe lenni, hanem csak a tanítás szelle
mének akarnak czélszerü és követendő irányokat kijelölni.

Az első pont, mely figyelmünket méltán vonja a legnagyobb 
mértékben magára, a mechanikának a kinematikával való megkez
dése. Az Utasítások szövegéből, bár, miként következő sorainkból 
világosan ki fog tűnni, nem minden ellenmondás nélkül, az tűnik 
ki, hogy itt tiszta, bár az analytikus eszközök lehető legszerényebb 
mértékére leszállított, de azért mégis csak tiszta kinematika-ról, a 
Lagrange „négy dimensiós“ geometriájáról van szó. *) Olyan újítás

*) Ha az Utasítások Bevezetésének eme helyét . a két legfelső osz
tályra maradván a physikának a m ennyiségtani bizonyításokra fektetett tár
gyalása (22. I.) a szó szoros és nem frázisszerü értelmében veszsziik, a felsőbb 
osztályok egész physikája is elméleti, sőt az elméletinél is elméletiebb lesz. 
Mert az elméleti pliysika módszere abban áll, hogy az általánosan elfogadott 
tapaszta la ti elvek és hypothesisek alapján  kizárólag a mathematikai speku-
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ez, melylyel eddigelé, legalább tudtommal, a középfokú oktatás 
terén, még sehol sem tettek próbát.

A kinematika új tudomány, definiczióját már Lagrange adta, de 
a nevét Amperétől nyerte. Ez a tudomány az elméleti mechanika 
magas fokra való kiművelésének úgyszólván a közvetetlen szülemé
nye ; Galilei, a dynamikának Lagrangetól megdicsért lángeszű alap
vetője még nem gondolt arra, hogy a mozgásokat a tömegtől s a 
mozgás okától, az erőtől független kidolgozott rendszer szerint tár
gyalja. A kinematika tehát az elméleti mechanika első és legfon
tosabb része, s mivel a középiskola nem elméleti mechanikát, hanem 
physikát tanít, kiválóan felkelti érdekeltségünket, hogy mi módon 
okadatolják az Utasítások a kinematikának a physika-tanítás elejére 
való állítását.

„A dynamikára, mondják az Utasítások, csak akkor kerülhet 
a sor, ha a mozgással együttjáró fogalmakkal már tisztában van a 
tanuló.“ Már most azt kérdezem, van-e a mozgással valami együtt- 
járóbb fogalom (bocsánat a furcsa fokozásért), mint az erő fogalma ? 
A tér, az idő, meg a valami anyagocskával felruházott geometriai 
pont ugyan soha sem fognak mozgásokat szülni! Meg aztán azt 
csak még sem kerülhetjük el, hogy a physikához való bevezetésben 
az erő fogalmát, ha csak a legtágasabb általánosságban is, egy
szerűen meg ne említsük ; még a tisztán elméleti mechanikai tanköny
vek sem teszik, hogy mindjárt kezdetben az erő fogalmát ne szel
lőztessék. Az erőről nemcsak minden megnőtt embernek, hanem 
még a gyereknek is, ki már annyira van, hogy társaival birkózni 
tud, fogalma, habár nem mechanikai elvek szerint szabatosított 
fogalma van. Tehát miért kerülgessük az erő fogalmát ? Feltétle
nül helyeselnünk kell az Utasítások amaz intenczióját, hogy a me
chanikát a legegyszerűbb mozgásokkal, az egyenletessel s az egyen
letesen gyorsulóval kívánja megkezdeni, de teljesen elhibázottnak 
vélem a dolgot, ha eme mozgásokkal csak a mozgások geometriá
ját akarnók tárgyalni. Ellenkezőleg erősen meg vagyok győződve, 
hogy sehol és soha többé nem kínálkozik oly kedvező alkalom, 
hogy a tanulót az erők természetével s általában az erő fogalmá-

láczió segitüeszközécel dolgozik tovább. De a fentebbiek szerint az egész tár
gyalás mennyiségtani alapra  fektetendő. S hogy a dolog még furcsább legyen, 
a tanterv meg ellenkezőleg azt mondja, hogy „kísérleti alapon, elemi mathe- 
matikai bizonyításokkal“ ! Az itt nyilvánuló fogalomzavarról Közlönyünk m. 
é. novemberi számában már szólottám.
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val megbarátkoztassuk, mint épen itt. Ha ugyanis a tanuló az 
egyenletes mozgás fogalmával (melylyel úgy hiszem minden ép 
értelemmel biró ember tisztában van) és geometriájával rendben 
van, miért ne vetnők fel rögtön a kérdést, hogy miért mozog a 
a test egyenletesen? S itt azonnal a legegyszerűbb s legtermésze
tesebb alkalom kínálkozik a tehetetlenség törvényének, mint a 
mozgás első általános törvényének tárgyalására, s ezzel kapcsolat
ban előtüntetésére annak, hogy valamely test egyenletesen mozog, 
ha reá erő vagy nem működik, vagy ha a működő erők egyen
súlyban vannak. A tanuló még a legkevésbbé sincs alapfogalmak
kal annyira megterhelve, hogy a tehetetlenség törvényét az egyenletes 
mozgással való összefüggésben azonnal legtisztábban át ne érthesse. 
De nézzük csak tovább az Utasításokat. „A mozgás három törvé
nye megérdemli, hogy összefüggésben és kellő alapossággal tárgyal- 
tassék, mert a mechanika tényleg csak e törvények felismerése óta 
fejlődött“ (133 1.). Színarany igazság! De ha a mozgás három törvényét 
összefüggésben és kellő alapossággal kell tárgyalni, miért válaszszuk 
el a tehetetlenség törvényét onnét, a hová a legtermészetszerűbben 
tartozik ? Nemcsak a mechanika fejlődött eme törvények helyes 
felismerése óta, de a tanuló mechanikai ismeretei is csak úgy fog
nak természetes úton fejlődni, ha mozgástani tanúlmányaival kap
csolatban s kellő fokozatban fog eme törvényekkel megismerkedni.

E helyütt nem mulaszthatom el, hogy fel ne hívjam szaktársaim 
figyelmét Bal four-Stewart kis physikájára, emez, a közönséges iskolai 
könyvek chablonjától annyira eltérő remekműre. Valaki, nem emlék
szem, hogy ki. e könyvecskét inkább az erély megmaradása szem- 
ponjából irt értekezésnek, mint rendszeres tankönyvnek nevezte. 
De ez az „értekezés“ a mechanika tárgyalására nézve a legszebb 
s a leghelyesebb irányt jelöli ki. A könyv középiskolai tankönyvül, 
minden pótlás nélkül, nem használható ugyan, de a tőle követett 
irány, melyet bizonyára még szintén lehetne fejleszteni és még 
következetesebbé tenni, mintaképül szolgálhat mindazok számára, 
kik középiskolai physikát írni akarnak. E könyv, miután az Első 
Részben a sebességgel már megbarátkoztatott, nem átallja, hogy a 
mechanikát mindjárt a tehetetlenség törvényével kezdje s aztán a 
többi mozgástörvényekkel folytassa, s ezekkel kapcsolatban az 
egyenletesen változó mozgásokat tárgyalja.

De menjünk tovább. Ha az egyenletesen gyorsuló mozgást 
tisztán kinematikailag tárgyaljuk, a tanuló csak mathematikai
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törvények birtokába fog jutni s a dolog physikai oldalával épen nem 
fog megismerkedni. A tanuló a szabad esésen kivtil egyenletesen 
gyorsuló mozgást nem igen lát (ha csak elő nem veszszük az ejtő
gépet vagy a lejtőt, de ekkor az annyira alapvető kinematika 
mezejéről már leléptünk). A szabad esés közvetetten szemlélete 
pociig sóba sem fogja eme mozgás törvényszerűség olynemii követ
kezményeinek tudatát felébreszteni, mint a minő következmények 
az egyenletesen gyorsuló mozgás kinematikai tárgyalásából folynak. 
S itt a középiskolai kinematikára ismét magukat az Utasításokat 
kell ráidéznem. Az utasítások zárszavai (135 1.) a többi közt méltán hang
súlyozzák, hogy előtíintessiik a fontosságát annak, hogy a természettani 
alapigazságok felderítése mily rendkívüli nehézségeket okozott évszáza
dokon át a legnagyobb elméknek. Valóban, mily bizarr nézetek voltak 
forgalomban Galilei előtt a testek eséséről, erről a mindennapias 
tüneményről! Voltak akkor erőszakos, természetes és vegyes esések 
s a légnyomásnak és a légritkulásnak is bőven jutott szerep. S 
miért sikerült Galileinek a mozgás természetét oly alaposan felis
mernie ? Csakis azért, mert a mozgást nem önmagában, hanem a 
dynamikai okaira való tekintettel tanulmányozta: hallgatagon fel
tételezte a tehetetlenség törvényét s e mellett a sebesség növeke
dése törvényét az állandó erőnek folytonosan meg-megújuló meg
indító hatásának felismerése alapján származtatta le ; a többi aztán 
persze a kísérlet s a geometria dolga volt.

Az Utasítások idéztem zárszavai tehát nem csak arra intenek, 
hogy a tanítás érdekességét és tanulságos voltát történelmi alapon 
fokozzuk, hanem arra is, hogy a történelem tanulságaiból a módszerre 
nézve helyes útra térjünk. Nincs alkalmasabb hely a mozgás máso
dik törvényének összefüggésben való előterjesztésére, mint a szabad 
esés tanulmányozása. Induljunk ki tehát directe a szabad esés 
dynamikájából, ha az egyenletesen gyorsuló mozgást akarjuk tanul
mányozni; ha tisztán kinematikai alapon maradunk, elvetjük lábunk 
alól a kezdőknek való oktatás egyik leghathatósabb eszközét, a 
szemléletet mert hiszen az egész dolgot egyelőre felállított defini- 
czióból származtatjuk le! Mit ér aztán a kezdőnek, ha utólag 
mondjuk meg neki, hogy a szabad esés is olyan, mint az imént 
mathematikailag tárgyalt egyenletesen gyorsuló mozgás!

Hogy mennyire elvetendő a fogalmaknak az Utasításoktól is 
kárhoztatott előzetes felhalmozása, s hogy e tekintetben mily súlyos 
tévedéseket követnek el tankönyveink, azt már Közlönyünk m. é.
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novemberi füzetében kimutattam. Teljesen egyetértek tehát azzal, 
„hogy az új fogalmak ne tömegesen és egyszerre, hanem lehetőleg 
egyenkint s a dolgok természetes fejlődése szerint tárgy altassanak}1 
(Utasítások 132 1.). De ezzel a szép elvvel teljesen ellenkező volna 
az az eljárás, ha először egy csomó abstractiót tanítanánk, s 
aztán térnénk át a dolog éltető elemére, a mozgási törvényekre. 
Ily eljárás mellett aztán valóban nem csoda, hogy „ha az úgynevezett 
tiszta mennyiségtanban 10-ből 1 tanítvány tesz előmenetelt, a mecha
nikából tán 100-ból 1.“

A mozgás második törvénye reá vezet nem csupán az erők 
mérésére s ezzel kapcsolatban a súly, tömeg, fajsúly stb. fejtegeté
sére, hanem még az erők összetételére és szétbontására is ; meg 
kell tehát ragadni az alkalmat, s az erőegyenközényt nem későbbre 
hagyni! E tekintetben is Balfour-Stewartra hivatkozom. De nézzük 
az Utasításokat. Ezek szerint a mozgások összetételét és szétbontását 
a kinematikában (vagy a végén'?) „lehet“ tárgyalni, hogy t. i. a 
kinematikai fogalmak „minél inkább vérré válhassanak.“ De miként 
kell tárgyalni ? Logikailag csak így : két erő hatása miatt külön- 
kiilön leirt útak eredő útat adnak, ha a két erő egyidejűleg műkö
dik. Ezt a tanuló közvetetleniil átlátja, mert csakis az út esik köz- 
vetetlen szemlélet alá, de nem a sebesség, különösen pedig a vál
tozó sebesség, a gyorsulás meg épen nem. Ezután megmagyarázzuk, 
hogy az erőket miként lehet vonalakkal ábrázolni, s mivel a sza
bad esés alapján s a mozgás második törvénye segítségével az erő
ket dynamikailag már ki tudjuk fejezni, könnyű szerivel kimutathat
juk, hogy az egyes erők egyenlő időkig tartó hatása miatt leírt 
útak úgy viszonylanak, mint maguk az erők, s mivel a hosszat, 
mely az erőegységet ábrázolja, elvégre tetszés szerint választhatjuk, 
mi sem akadályozhat abban, hogy az útak egyenközényében az 
oldalak magukat az erőket, az átszögellő pedig az eredőt tüntesse 
elő. S íme előttünk van az erőegyenközény, mely Balfour-Stewart- 
ban is ilyen formán, de nem ily szabatos következtetésekkel van 
leszármaztatva. A tanuló ily módon meg van győződve az erőegyen- 
közénynek, hogy így mondjam, a realitásáról. S most már az ismert 
dynamikai törvények alapján könnyen belátható, hogy a sebessé
geknek s a gyorsulásoknak is megvan a maguk parallelogrammja, 
csakhogy a megfelelő oldalak bizonyos állandó viszony szerint vál
toznak, mely viszonyt a már ismert dynamikai törvényekkel könnyen 
meg lehet állapítani. A dolog képletes kifejezése pedig az erőegyen-
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közény képletéből egyszerű helyettesítésekkel vezethető le. Ellen
ben az Utasítások megfordítják a dolgot: „a mozgás összetételénél 
a tanuló a parallelogramm tételének igazságát közvetetlenül átlátja, 
mert a bizonyítására szükséges igazságokkal már megismerkedett.“ 
Mit kell itt a mozgások összetételén érteni ? Ha az egyenletes 
sebességekét, akkor igaz, hogy a tanuló közvetetlenül belátja, mert 
az egyenletes sebesség elvégre az időegységben befutott úttal tün
tethető elő, s közvetetlen szemlélet alá csakis az út esik ; de ekkor 
nem származtathatjuk le a gyorsulások egvenközényét, s ebből 
az erőkét sem, a mint az Utasítások kívánják. Ha pedig a változó 
sebességekét kell értenünk, akkor a tanuló közvetetlenül semmit 
sem lát, mert ez a sebesség csak bizonyos időpontra vonatkozván, 
hiába rajzolunk eme sebességekből egyenközényt, az nem lesz a 
mozgás képe ; közvetetlenül csak a befutott útakat látjuk! De ha 
a tanuló a tétel igazságát valóban közvetetlenül látná is, „mert 
a bizonyítására szükséges igazságokkal már megismerkedett,“ akkor 
emez igazságok csakis dynamikai igazságok lehetnek, vagyis hatá
rozottan szólva, csakis a mozgás második törvénye lehet. Nem 
marad tehát egyéb hátra, mint hogy a dynamikai módszert köves
sük, azaz a közvetetlen szemlélet alá eső út-egyenközényből az 
említettem módon az erőegyenközényt származtassuk le s erről tér
jünk át a sebességek s a gyorsulások egyenközényére. Most aztán 
áttérhetünk a változó s az egyenletes mozgás összetételére s in 
extenso tárgyalhatjuk a hajított testek mozgását.

Különben az erőegyenközényt a statikában még egyszer, 
tehát összesen kétszer kell tárgyalni. A statikában persze csak 
statikai jelentőségére fogunk kiterjeszkedni. Ez ismét megfelel a 
dolog természetének, mert az erőegyenközénynek meg van külön a 
dynamikai s külön a statikai jelentősége. Eme felfogásnak ismét a 
történelem szolgáltat igazságot, mert, mint tudva van, az erőegyen- 
közény tételét Galileitől függetlenül s csakis az erők statikai viszonyai
nak tekintetbe vételével Stevin is feltalálta. Sőt szükséges volna, hogy 
a tétel Stevin-féle levezetését is tárgyaljuk, mert eme levezetés a 
perpetualis mozgás lehetőségének kizárásán alapszik, mely körül
mény különös figyelmet érdemel akkor, midőn az erélv megma
radása elvét vörös fonálként akarjuk a physikán végig vezetni.

Keresve sem lehetne alkalmasabb tárgyat találni a physika 
tudományos módszerének felismertetésére, mint a szabad esés tör
vényeinek tárgyalását. Ugyanis a mozgás második törvényéből a



139

kellő dynamikai következtetéseket vonva, nem is szükséges, hogy 
az ejtő-gépet későbbre halaszszuk (miként Bal four-Stewart teszi), 
hanem vele mindjárt a kísérletek terére léphetünk, s a lehető leg
világosabban kimutathatjuk, hogy a physika alapja a tapasztalati 
törvény, mely tulajdonképen a megfigyelt tünemény természet-philo- 
sophiai felismerése, eszközei, és pedig csakis az eszközei, a kísérlet 
s a mennyiségtan.

De ezt a középiskolában megint csak úgy tehetjük, ha nem 
a tiszta, hanem a dynamikával karöltve járó kinematikára támasz
kodunk. Az Utasításokban a „deductió“-val jelölt szöveg után fel
hozott kinematikai példa, a függélyesen felfelé hajított testek moz
gás-egyenletei, csakis így állhatja ki a sarat. A tanárnak bizonyára 
ki kell mutatnia, hogy emez egyenletek valódi tárháza a dedukáló 
discussiónak, de ha a tanuló a dolgot csak a kinematikai oldaláról 
ismeri, mit fog a discussióval nyerni'? Mindenesetre el fogja hinni, 
hogy a visszaesés sebessége egyenlő a felhajításéval, de csakis 
mint abstract, mint mennyiségtani igazságot, mely a képletekből 
mennyiségtanilag következik; természet-nézlete egy mákszemnyit 
sem fog fejlődni. Ha ellenben a dynamikai törvényeket már ismeri, 
be fogja látni, hogy az emelkedés időtartamában a nehézségi erő, 
függetlenül a hajítás sebességétől, akkora sebeséget létesít, mely 
éppen elegendő, hogy a hajítás sebességét felemészsze, s mivel az 
elért legnagyobb magasságból való visszaesés ideje a szabad esés 
törvényei szerint egyenlő az emelkedés idejével, a nehézségi erő 
megint ugyanannyi ideig hatván, ugyanakkora végsebességet, a 
felhajítás sebességével egyenlőt, fog létrehozni. Ez a dynamikai 
belátás többet fog érni, mint a csak formailag mennyiségtani 
műveletekre alapított eredmény. Általában véve bátran elmondhat
juk. hogy az olyan tárgyalásmód, mely kiválóan mennyiségtani 
természetű, a kezdőre nem csak természet-ellenes, hanem még azzal 
a nagy veszélylyel jár, hogy a tanuló nagyon is könnyen arra a gon
dolatra juthat, hogy a mennyiségtan a physikának nem eszköze, 
hanem olyas valami, a min a physika mint alapon nyugszik s a 
mennyiségtani formulázások mellett elveszti a dolgok legtermésze
tesebb alapját. De nem csak a középiskolai mechanikára nézve 
fontos, hogy mindjárt az elején ne sokat mathematizáljunk, hanem ma
gának az elméleti mechanikának tanulmányára nézve is kiválóan 
fontos, hogy a tanuló, mielőtt az elméleti mechanika első fejezetéhez, a 
kinematikához fog, a mechanika physikai alapjaival már tisztában
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legyen. E tekintetben hivatkozom Dühringre. ki az elméleti mecha
nika tanulmányának alapjául egyenesen a mechanika physikai tárgya
lását, tankönyvül pedig különösen a Jamin könyvét ajánlja, mely- 
könyv, mint tudva van, a mechanikát az esés törvényeivel kezdi. 
Dühringnek e tárgyra vonatkozó nézeteit melegen ajánlom az érdek
lődő szaktársak figyelmébe. *)

A kinematikára nézve még azt jegyzem meg, hogy az a közép
iskolában már csak azért sem való a mechanika-tanítás elejére, 
mert a mozgások, melyeket a középiskolában felkarolhat, nagyon 
csekély számúak, s tulajdonképen csak az egyenletes, az egyenletesen 
változó mozgásokra s a hajított testek mozgására terjeszkedhetik ki, ezért 
pedig nem érdemes egy új, a középiskolában nem létező fejezettel 
megbővíteni a mechanikát, különösen ha eme fejezettel a tanulókat 
a tulajdonképeni mechanikai nézleíhez nem közelebb visszük, hanem 
attól még inkább eltávoztatjuk. Igaz, hogy az Utasítások még az 
egyszerű rezgő mozgást is fel kívánják vétetni, mely mozgást igazán 
kinematikailag csak mint a körben egyenletesen mozgó pontnak 
az átmérőre vetített mozgását tárgyalhatnék. De ez a tárgyalás aztán 
megint csak egészen geometriai természetű lenne, s épen ezért, 
szemmel tartva az Utasítások azon nagyon helyes kívánalmát, hogy 
az „uj fogalmak lehetőleg egyenként s a dolgok természetes 
fejlődése szerint tárgyaltassanak,“ az egyszerű rezgő mozgás helye  
csak az akustikában lehet. Mily nagy hasznára lesz akkor a tanu
lónak az, a mit az ingáról a dynamikában már tanult! Biztosabb 
és alaposabb szemléletére nem lehet az egyszerű rezgő mozgásnak, 
mint a csekély tágasságú ingamozgás, melyről minden tanár, ki a 
dolgok szerves összefüggésére egyáltalában ad valamit, ki fogja 
mutatni, hogy azt úgy lehet előtüntetni, mint a fentebb említettem 
vetület-mozgást, s ezt már csak azért is meg fogja tenni, mert ez 
a tárgyalás a lengés idő képzelhető legegyszerűbb kiszámítására 
vezet. Az Utasítások kinematikájában még a lejtőn való mozgás 
is szerepel; erről megint csak azt mondhatom, hogy ennek csak a 
lejtőn való statikai viszonyok felismerése után lehet természetes helye.

Végre a kinematika tanítására nézve még saját tapasztala
tomra akarok hivatkozni. Mint kezdő tanár, ezelőtt 18 évvel, a 
felsőbb studium befolyása alatt állva, a mechanikát magam is a

*) Kritische Geschichte der allgemeinen Principien der M echanik .il. Aufl.
p. 536.
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kinematikával kezdettem meg. De azonnal észrevettem, hogy tanít
ványaim sokkal jobban értik a formulákat, ba a legegyszerűbb 
mozgásokat dynamikai megokolásokkal toldom meg. További praxi
som folyamában aztán mindinkább a dynamikai térre léptem, még 
pedig nem szántszándékosan, hanem mintegy ön kénytelenül, úgy 
hogy utoljára azon vettem magamat észre, hogy tulajdonképen már 
nem is kinematikát tanítok. A dynamikának eme részébe persze 
csak szintén az Utasítások kinematikai anyagát vettem fel, kivéve 
a lejtőn való esést meg az egyszerű rezgő mozgást; s ezt a mód
szert évek során át követtem mindaddig, míg a tankönyvhöz való 
szigorú ragaszkodásra vonatkozó rendeletek arra nem kényszerítet
tek, hogy tanulmányaim eredményével és legjobb meggyőződésem
mel merőben ellenkező módszert erőszakoljak magamra.

Áttérek most a statikára. Itt mindenekelőtt megjegyzem, hogy 
egyáltalában nem világos, „hogy a dynamikában a statika nem előz
heti meg a kinetikát“ (Utas. 132 1.). Emez állításomat a történe
lem fényesen igazolja. Statikája már az ó-kornak volt, a dynamika 
pedig több mint másfélezer évvel ifjabb tudomány; Galileinek az 
ókor statikáját csak javítgatnia kellett, de nem kellett az alapjait 
vetnie. Hogy eme feltűnő jelenségnek mi az oka, azt m. é. novem
beri említettem czikkemben érintettem, egyébként minden alaposabb 
physika-törtéuelemben feltalálható *). Ez okok, melyek fejtegetése czik- 
kem keretébe tartoznék ugyan, de a mely fejtegetést az illető iro
dalomra való egyszerű utalással mellőzhetem, annyira szembetűnők, 
hogy én a magam részéről, ha a mechanikát a térviszonyok szere
pének nyomatékosabb előtüntetésével kellene tárgyalnom, az egész 
mechanikát inkább a statikával, mint a tiszta kinematikával kez
deném, s eljárásom helyesebb volna. De mivel tekintélyekre is kell 
hivatkoznom, nem utalva a temérdek tan- és kézikönyvre, melyek 
a statikát teszik a dynamika elé, egyszerűen csak Collignon valóban 
kitűnő mechanikájára utalok. **) Ez a mű, pedig elméleti mecha
nika, nem tekinti a statikát egyszerűen a dynamika egy specziális 
fejezetének, hanem alapos okoknál fogva önálló, még pedig a dyna- 
mikát megelőző fejezetnek. ***)

*) L. különösen Dühring idézett művének Bevezetését.
**) T ra ité  de Mécanique. Paris, 1873—1874. (4 kötet).

***) „Pour quelques-uns, la statique n’ est qu’un chapitre de la dynaini- 
que. Nous у voyons, au contraire, une des grandes divisions de notre sujet.
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Mivel egy erőnek hatása mindig mozgás, a magam részéről 
a középiskolában helyesebbnek tartom a mechanikát a dynamikával 
kezdeni, mert így legalább a dolog elején nem kell egyszerre több 
erőre figyelemmel lenni. De hagyjuk az én nézetemet, s nézzük, 
hogy az Utasítások, melyek a statika hátra-tevésének szükségét 
oly világosnak tartják, mily sorrendet ajánlanak. S ekkor azonnal 
észreveszsztlk, hogy az Utasítások a képzelhető legnagyobb ellen
mondásba keverednek. Ugyanis a 126. lapon közlött tanyanyag. 
„melynek sorrendje egyszersmind irányadásul is szolgálhat,“ kez
dődik a kinematikával, folytatja a dynamikával még pedig a többi 
között a mozgás három törvényével s ezek folyományaival, tehát 
velejében kinetikai dolgokkal, azután közbe van szúrva a statika, s 
utoljára maradnak a kinetikának tulajdonképeni problémái. Ha 
pedig az Utasítások azt, a mi a statika előtt van, csak a dyn ami
kába való bevezetésnek kívánnák tekintetni, akkor meg a statika 
megelőzi a kinetikát! Van-e ennél szembetűnőbb ellenmondás; 
hol van a „logikai rend“ ? Hogyan igazodik itt el a tanár, ki az 
Utasításokat szigorúan akarja követni ?

Nyilvánvaló, hogy vagy a tananyag „irányadó“ sorrendje a 
helytelen, vagy pedig a 132. lapon levő fentebb idéztem utasítás. 
Melyik a helytelen ? ez az a kérdés, melyet mindenek előtt el kell 
dönteni.

Azok után, miket eddigelé felhoztam, világos, s ez most már 
igazán világos, hogy az utasítás a helytelen, a tananyag sorrendje 
pedig a helyes, persze csak a sorrend fővonalaiban helyes, nem 
pedig a tárgyalás szellemében. A tanár tehát ne a 132. lapon levő 
szorosabb értelemben vett utasításhoz, hanem a tananyag sorrendjé
hez ragaszkodjék.

Midőn a tanári praxist megkezdettem, látva a tankönyvek 
módszerének rosszaságát, első teendőm volt, hogy felsőbb tanulmá
nyaim alapján s azok szel emében magamnak mód- és rendszert 
alkossak. Ez pedig megegyezett azzal a mód- és rendszerrel, mely 
az Utasításokban közlött tananyag-sorrendnek felel meg, csakhogy, 
mint már említettem, nem tiszta kinematikát tanítottam, hanem a

L’ordre que nous suivons est célúi qu’ont préféré presque tous les anciens 
auteurs : c’est le seul, qui donne á la statique sa véritable importance, et qui 
la présente comme une science á part, ayant son objet bien détíni, ses axio- 
mes spéciaux, sa méthode partieuliére." (Collignon, Méc. I. Préface.)
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közlőit tananyag első tételeit mindjárt a dynamikával combináltam, 
s az egyszerű rezgő mozgást az akustikába, a lejtőn való esést pedig 
a kinetikába soroztam. Az Utasítások megszabta sorrendet nagy
jában véve tehát most is helyesnek, még pedig egyedül helyesnek 
hiszem és vallom, de ismételve hangsúlyozom, hogy nem az Uta
sítások szellemében, hanem az ezzel épen ellenkező szellemben.

Az Utasítások szakszerű többi részére valamint általában a 
hangtan, hőtan, stb. módszerére nézve is tehetnék még megjegyzé
seket, de ezeket más alkalomra kell halasztanom. Csak még az 
„energia“ fejezetére, mint a mechanikát a legközelebbről érdek
lőre, akarok még egy pár megjegyzést tenni.

Az energiának külön fejezetre szüksége épen nincs, bár Bal
four- Stewart is azt külön fejezetben tárgyalja. De Balfour-Stewart 
a physikának az erély megmaradása szempontjából való tárgyalása dol
gában úttörő akart lenni, — s az is lett — s igy a nagyobb nyomatékos
ság okáért e fejezetre szüksége volt. De most már megtört úton já r
hatunk. Tényleg csak egy erő (erély) van, mondja J. R. Mayer, a me
chanikai hőelmélet geniális megalapítója, ki egyúttal nemcsak az erély 
megmaradása elvének legtágasabb érvényességét kimutatta, hanem 
még a határt is megjelölte, a melyig ez az elv természettudományi 
kutatás körébe esik, miként ezt A  Fizika Története Életrajzokban 
czimű művem 2-dik kötetében behatóan fejtegettem. Mayer szerint 
az egész physika nem egyéb mint az egyetlen egy erő (erély) alak
változásainak tudománya ; tehát a physika minden egyes fejezete egy
úttal fejezete az energiának is. Itt is az Utasításoknak ama helyes 
elvét kell követnünk: ne tömegesen és egyszerre, hanem a dolgok 
természetes fejlődése szerint! Meg kell pedig kezdeni az energia 
tárgyalását mindjárt a dynamikában, még pedig a munka és eleven 
erő fogalmának tárgyalása alapján. Itt persze csak az eleven erő 
megmaradása elvére fogunk szorítkozni; az úgynevezett láthatatlan 
erélyeket s átalakulásaikat csak érinteni fogjuk. A felfelé hajított 
testeknek dynamikailag már ismert mozgását mindjárt mint kiválóan 
jó példát fogjuk tárgyalni; a statikában ki fogjuk mutatni a munka 
egyenlőséget a két egyszerű gépen, s később az ingamozgást fogjuk 
az erély szempontjából fejtegetni. A physika többi ágában aztán 
folytonos figyelemmel leszünk az erély elvére s mindig fel fogjuk 
tüntetni az előzetes dolgokkal való kapcsolatot. S miután már 
végig mentünk az egészen, még egy rövid végigtekintést teszünk 
az egész physikán az erély megmaradása szempontjából. így ren-

11Tanáregyesületi Közlöny. XX.
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delte ezt különben, még pedig nagyon helyesen, a reáliskolák régibb 
tanterve is.

Itt még az Utasításoknak a hydromechanikára vonatkozó homá
lyos helyét akarom érinteni. Ugyanis az Utasítások szerint itt „úgy 
is csak azon egyszerűbb statikai és dynamikai tételekre szoritkoz- 
hatik a tanítás, melyek a már kifejtett elvek közvetetlen folyomá
nyai, stb.“ (126. 1.). A hydrostatika alapelve a nyomás egyenletes 
terjedésének elve, mely nem folyomány, hanem önálló alapelv. 
Kiválóan fontos, hogy a tanulók felismerjék, hogy emez elv a 
folyadékok három alaptulajdonságán (összenyomhatóság, rugalmas
ság és sajátos molekulái szerkezet) alapszik s eme tulajdonságok
ból minden kísérlet nélkül is levezethető, sőt eme tulajdonságok 
összeségében már mintegy benfoglaltatik. *) A hydrostatika többi 
tétele azután igenis csak folyománya emez elvnek, melyből világosan 
kiderül a fonadékoknak már Pascaltól felismert, de azért tanköny
veink által még csak nem is említett gép-természete, mely által a 
hydrostatika az erély elvéhez a legszorosabban fűződik. A nyomás 
egyenletes terjedése elvének ilyetén fejtegetése nélkül a bydrostati- 
kában semmi rationálitás sem lesz, s a physika emez ága tisztán 
tapasztalati színvonalra lesz lealacsonyítva. Ez az elv, mely a hyd- 
rostatikában ugyanazt a szerepet játszsZa mint az erőegyenközény 
elve a szilárd testek statikájában, még a szilárd testekre s a lég- 
neműekre való vonatkozások alapján, még az anyag szerkezetének 
helyesebb felismerésére is vezet. Az anyag szerkezete is nem kizá
rólag dynamikai thema, hanem olyas dolog, mely csak a rugalmas- 
sági, hydro- és aerostatikai, kiválóan pedig hőtani törvények alap
ján, tehát szintén csak fokozatosan lesz teljesen átérthető és fel
ismerhető.

Úgy hiszem, hogy mindenki, ki jelen soraimat figyelemmel 
olvasta és kellőleg átgondolta, el fogja ismerni, hogy mind a tör
ténelem tanulságai alapján, mind pedig tekintélyi okokkal, s végre 
—- ezt pedig különösen kiemelem — magokkal az Utasításokkal 
teljesen bebizonyítottam: 1. hogy a tiszta kinematika a középiskolai 
physikának önálló része nem lehet; 2. hogy az előadó tanár, kinek 
az Utasításokat elvégre is követnie kell, az Utasítások ellenmondá
sait csak úgy szüntetheti meg, ha a mechanikát a tőlem előterjesz
tett módszer szerint tárgyalja.

*) Ezt tudtommal csak Jamin kicsiny physikája fejtegeti.
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Mindezeknél fogva a középiskolai physika-tanításra nézve egy
aránt sürgős és jótékony intézkedésnek tartanám, ha a nagymélt. 
közoktatásügyi kormány olyan pótutasítást vagy rendeletet adna 
ki, mely a mechanikának a jelen soraimban ismertetett szellemben 
való tárgyalását legalább is megengedné.*) A kik pedig új tanköny
vek Írására akarnának vállalkozni, azoknak ajánlom, várjanak még 
egy kissé, gyűjtsenek tapasztalatokat, mert a módszer kérdése 
az Utasítások által még egyáltalában nincs végleg eldöntve, s 
így könnyen megeshetnék velük, hogy abba buknának bele, a mit 
talán könyvük legkiválóbb jó oldalának vélnének, t. i. a mostani 
Utasításokhoz való szigorú ragaszkodásba!

(Szeged.)
Czógler Alajos.

Az ásványtan  tan ításá ró l.* * )

Sokat foglalkoznak mostanában a középiskolai oktatás siker
telenségének okaival. Magam is gondolkoztam e tárgyról; de nagyon 
rövid tapasztalatom után nem érzem magamat hivatva és nincs is 
szándékomban Ítéletet mondani és utalni a fönforgó bajokra, csak 
azt a meggyőződésemmé vált szerény nézetet bátorkodom nyilvá
nítani, hogy az okok egyik nem legutolsóját a módszerek külön- 
féleségében látom, melyet még rokon tárgyak tanításában is követnek.

A tanítás egyöntetűsége, föltéve természetesen, hogy az 
alap, melyből a módszer kiindul, paedagogiailag tökéletesen jó, 
szerintem a leghathatósabb eszköz, melylyel el lehet vezetni az 
ifjúságot ama czél felé, melyre a középiskola törekszik. Az egy
öntetű módszer szerint vezetett ifjú válhatik csak oly értelemben 
és mértékben szellemileg éretté, a minő fokban azt tőle a törvény 
és a társadalom megköveteli. Az egyöntetű tanítás juttathatja csak 
az ifjút a szellemi önállóságnak arra a fokára, a melyen, ha 
középiskolai tanulmányait félbeszakítja, önnönmaga tovább mível-

*) Ilyesre nincs semmi szükség, mikor épen maguk a szóban forgó uta
sítások a physikai tanítás sorrendjéről szólva r itk íto tt betűvel figyelmeztetik 
az oktatót: „Az ettől való eltérések, melyeket a tanár methodikai eljárásával 
motiváltaknak talál, mindenkor megengedhetők'1 (133. 1.). A  sserk.

**) Olvastatott a budapesti kör f. é. április hó 6-án tartott ülésén.
11*
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heti magát és a nyilvános életben fólküzködhetik oly polczra, melyre 
különben ma kellő műveltség nélkül nem lett volna képes följutni. 
Részemről, lehet hogy talán túlzók, inkább ’óhajtanám kevésbbé 
jó módszer alapján is az egyöntetű tanítás keresztülvitelét, mint 
valamivel jobb módszerü nem egységes eljárás alkalmazását. Nagy 
baj, ha az egyik tantárgyban például kizárólag a gondolko
dás fejlesztésére vannak tekintettel, a másikban azt csak mechani
kailag működtetik, a harmadikban pedig annak működését, mint 
talán fölöslegest, egészen elnyomják. A tanuló szellemi tehetsége 
ily vezetés mellett rendesen nem fejlődhetik, önálló fölfogásra nagyon 
későn, vagy talán soha sem jut, Ítéletében mindig ingadozni fog és 
mindig megsínyli a középiskolában rajta elkövetett hibát. Jól tudom, 
hogy az egyöntetű módszer általános keresztülvitele ez idő szerint 
csak jámbor óhajtás, mint tanügyünk terén sok más egyéb. Ismerem 
az akadályokat, melyek eléje gördülnek; sok idő fog még eltelni, 
míg mindezeket elháríthatjuk és a helyzetnek urává lehetünk.

Hogy a tanítás egyöntetűségének szükségességét mégis szóba 
hoztam, annak okát abban tessék keresni, hogy tárgyunkkal szoro
san összefügg, a mint azt igazolni mindjárt szerencsém lesz.

A természetrajzi tudományok három ágának, az állat-, a 
növény- és az ásványtannak tanításával a középiskolában egy s 
ugyanazt a czélt kell elérni, nevezetesen a növendék szelleme fej
lesztését, gondolkodása módjának irányítását és ismeretkörének szé- 
lesbítését. Az utóbbit legalább oly mértékben, a mennyiben a termé
szettudományi ismeretek a mindennapi élet szükségleteibe vágnak. 
Valljuk meg nyíltan, hogy ez idő szerint még igen messze állunk 
attól, a mit a három jelzett irányban a természetrajzi tantárgyak 
paedagogiailag kifogástalan tanításával el lehetne érni. Rejlik pedig 
ennek oka nemcsak a tanárban, hanem keresendő a nem kielégítő 
eredmény mindenekelőtt a tárgyaink fejletlen metodikájában, a 
szükséges tanító eszközök hiányában és részben az érvényben 
levő tantervben. De nem szándékom kitűzött tárgyamtól messze 
eltérni és ezen bajok taglalásába és talán a javítás módjainak fej
tegetésébe bocsátkozni; nem érzek arra elég képességet, szavam
nak súlya se volna, csupán a mai állapotokkal kívánok számolni, 
midőn a három természetrajzi tantárgy közül ezúttal az egyiknek 
tanítására terjeszkedem ki.

A mai tényleges állapotokat, a reáliskolában és a gymna- 
siumban szokásos természetrajzi tanító módokat tekintetbe véve,
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különösen az állattan, de már némileg a növénytan tanítása is, föl
téve, bogy a tanár a modern irányt követi, annyira haladt, hogy 
képesek vagyunk azzal a tanítvány figyelmét lekötni, érdeklődést 
kelthetünk benne a tárgy iránt és annyira mennyire már köze
ledtünk azon irány felé, a melyen a kifogástalan középiskolai taní
tásnak haladnia kell. Értem ezt mind a középiskola alsó osztályaira, 
mind a felsőbbekre nézve. A reáliskola első és második osztályában 
például az állattan tanításánál a Paszlavszky kis állattani kézi
könyvét a tanítás alapjául véve s a tárgyat úgy kezelve, a mint 
azt a könyvecskének didaktikai iránya megköveteli, oly eredményt 
érhetünk el, a melylyel a tanügy leglelkiismeretesebb mivelője és 
minden igaz barátja tökéletesen meg lehet elégedve. A felsőbb osz
tályokban pedig, ha az állattant és a növénytant összehasonlító 
anatómiai és physiologiai alapon tárgyaljuk, ha demonstratióval kisérjük 
a tanítás menetét (szándékosan kerülöm az előadás szót), szóval ha 
ragaszkodunk a tantervhez és a hozzá irt utasításhoz, akkor, bár 
még sok volna a kívánni való, mégis oly útra tértünk, mely közel 
vezet bennünket ahhoz a czélhoz, melyet e tantárgyak tanításával a 
középiskolában elérni akarunk.

Nem mondható ugyanez az ásványtan tanításáról; s ime ráté
rünk annak kimutatására, mennyire eltérő a tanítás módja rokon 
tantárgyak keretén belül is, és mennyire vét a tanítás egyöntetű
sége ellen a tantárgy mostani kezeléséből kifolyólag egy s ugyanaz 
a tanár.

Az ásványtan tanítása alig haladt valamit a régi tanító 
módhoz képest. Ma napság is, mint régente. a középiskolai tanuló 
legtöbbször csak annyit jegyez meg magának belőle, hogy nagyon 
unalmas tárgy és oly rossz benyomást visz ki róla magával az 
életbe, mint semmi más tantárgyról. Míg a zoologia és a botanika 
iránt a vonzó tanító mód folytán érdeklődéssel viseltetik és ezek 
révén a természetet megkedvelte, addig ezeknek testvértudományától, 
a miueralogiától idegenkedik, és azt a vonzalmat, melyet benne a 
megelőző években tanárának kedves és érdekes tanító módszere 
a természet iránt keltett, ugyanaz a tanár későbben az ásvány
tannal lerombolni képes. Az állat- és növénytanban, nem külön
ben a természettudományok többi ágában, a chemiában és a physi- 
kában, ismétlem helyes kezelés mellett, megtanítjuk a növendéket 
gondolkodni, a természet tüneményei okszerű összefüggésének meg
ismerésére. a természet tárgyainak szemlélésére és a látottak meg-



148

értésére, valamint még arra is, miként értelmezze a természet tör
vényeit és miként fogja fel az egyes jelenségeket. Az ásványtan
ban mindezeket tekinteten kiviil hagyjuk, a tanuló fölfogásához 
nem mért chablon járja még mindig a tanításban. A legjobb esetben 
fölkeltjük a tanulóban az észlelő tehetséget, ösztönözzük a meg
figyelésre, a nélkül azonban, hogy a vágyat benne kielégítettük 
volna, mert nem rendelkezünk oly tanító móddal, mely a növen
dékben a szabályos alakok és a tetszetős ásványok látása foly
tán esetleg fölébredt érdeklődést fen tarthatná és azt a tantárgy érde
kében értékesíthetné. Igen lelkes, alaposan képzett tanár és kitűnő 
tanító eszközök kellenek már ahhoz, ha a növendéket annyira 
viszszük az ásványtan tanításában, hogy figyelmét ébren tartja és 
a tantárgyat nem csupán kényszerből tanulja. Többet elérni manap
ság úgyszólván képtelenség. A legtöbbször az ásványtan csak értelmet
len adathalmaz betanítása és a szemléletben nem mennek túl azon, 
mit a német találóan „Steinguckerei“-nak nevez. Az ásványtan mai 
tanításmódjával tehát kétségkívül inkább rontunk a különben talán 
a testvértudományokban jól vezetett növendéken, semhogy fejlesz
tenék benne a szellemi tehetséget és megadnék neki azt az ismere
tet, a melyet e gyakorlatilag is oly fontos tantárgyból az életbe kel
lene magával vinnie. Pedig ha az ásványtanban az állattan és a 
növénytan tanításáéval egyöntetű módszert alkalmaznék, akkor 
segítségével még talán nagyobb mértékben érhetnék el a fön
tebb vázolt czélokat és nevezetesen a reáliskolában, a hol az 
a természettudományok befejező tantárgyaként taníttatik, töké
letesíthetnék a tanulónak a természet törvényszerűségéről nyert 
fogalmait és nemcsak ébren tarthatnék azt az érdeklődést, melyet 
a természet iránt magával hozott, de még lényegesen fokoz
hatnék. Nem túlzók, ha állítom, hogy a természettudományok 
egyikével sem ösztönözhetjük jobban a tanulót a reális tár
gyakra irányzott logikai gondolkodásra, és egyikkel sem tekin
tethetünk be hasonló egyszerű módon a természet tüneményeinek 
okszerű összefüggésébe s a természet törvényeibe, mint az ásvány
tannal, csak meg kell a növendéket arra tanítani, hogy az ásvá
nyokról olvassa le azt a sok értelmet, melyet azok magukban rejte
nek. A természettudományok tanításának azt a czélját továbbá, hogy 
látni tanítsuk meg a tanulót, alig lehet más tantárgygyal jobban 
elérni, mint épen az ásványtannal. De az ásványtan tanításának 
nagy fontossága mellett föl lehet hozni azt a körülményt is, hogy



magában egyesíti némiképen a rokon tudományokat s helyes keze
lés mellett a tanítás közben föl lehet frissíteni általa, most ugyan
csak a reáliskolát értem, a chemiából, a physikából, sőt a geológiá
nak történelmi részében a zoológiából és a botanikából tanultak 
legfontosabbját. Elismerte az 1859-iki német tanításbeli rendszabály, *) 
kiadva reáliskolák részére, az ásványtan tanításának nagy fontos
ságát, midőn azt mondja róla: „Kitűnő hasznát veheti a szakmá
jában avatott tanító az ásványtannak a végből is, mert e tantárgy 
tanítása közben a tanuló szemét és értelmét együttesen foglalkoz
tathatja. Nagy szükség, hogy az ifjú tiszta fogalmat nyerjen arról, 
miként folynak az összes természettudományi disciplinák egymásba, 
és megismerje azt a kapcsot, mely a természettudományokat egy
máshoz fűzi, mit jobban és czélszerűbben elérni, mint az ásvány
tannal, nem lehet.“

A mostani ásványtani tanítás, ismételve hangsúlyozom, semmi
képen sem felel meg annak a czélnak, melynek szolgálatában a 
középiskola keretén belül kell hogy álljon. De hogy ez állításomat 
ne csak úgy általánosan tegyem meg, hanem annak igazságát bizo
nyítsam is, lássuk csak kissé részletesen a mai tanító eljárást, 
utána pedig azt a módszert, a melylyel a fenforgó bajon segíteni 
vélek és a rokon tárgyak tanításában az egyöntetűséget helyreállít
hatónak gondolom.

Mindenek előtt ki kívánom emelni azt a nem új dolgot, hogy 
a természettudományi tantárgyak oktatása körül a középiskolában 
a sikert csak úgy képzelem biztosíthatónak, ha a tárgy iránt a 
növendékben érdeklődést kelthetünk és azt a tanulóval megked
veltetjük. Erről eddig az ásványtannál, mint már érintettem, szó 
sem lehetett.

Vájjon miben keresendő e tárgy iránt mutatkozó érdektelenség 
és azzal együtt a tanítás sikertelensége? A módszer hibáiban-e, a 
középiskolai tanuló szelleme éretlenségében, avagy talán a tárgy
ban magában rejlik az ok, mint a melylyel érdekeltséget kelteni 
nem is lehet ?

Ha röviden kellene megadnom a feleletet, csupán az első 
helyen említettre utalhatnék, de taglaljuk a három lehetőséget 
egyenként és szőjük belé a mai tanító eljárást.

Az ásványtan methodikája tény, hogy nagyon fejletlen, kidol-

*) Wiese, Verordnungen und Gesetze. 2. kiadás. I. 97. 1.
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gozatlan, mai alakjában nem más, mint az ásványok morphologiai, 
physikai ésckemiai tulajdonságainak memorizálása, minek némi szem
lélés van segítségére. Mi keltsen a tanulóban érdeklődést és mi kösse 
le figyelmét? A kristálytannak mintákon eszközlendő rendszeres 
tárgyalása, a physikai tulajdonságok rendszeres elősorolása és tudo
mányos fejtegetése, még ha a keménység, a hasadás, a törés, a fény, 
a szín, az átlátszóság, a fénytörés stb. kísérleti bemutatásával van 
is kapcsolatban? Avagy az ásványtani rendszer betanítása és 
annak kapcsolatában azután sorban a sok ásvány külső tulajdon
ságok szerint való leírása az előfordulás helyének és a használat föl
említésével, még ha a tanult ásványokat szép példányokban mind 
be is mutatták, mi alig történik meg valahol?

Megesik, és ezt bizonyára sokan tapasztalhatták, hogy a tanuló 
az egyes tulajdonságok iránt, nevezetesen talán a kristályok sza
bályossága iránt, föltéve, hogy alkalma volt természeteseket látni, 
s az ásványok egyes physikai tulajdonsága iránt az első időben 
érdeklődést tanúsít; de nem sokára az a sokféle név, a tulajdonságok 
emlékezetbe vésése, a monoton leírás (nem is szólva arról, hogy talán 
néhol még számok betanulására is késztetik) kifárasztják, elveszti 
a tárgy iránt az érdeklődést, unalmasnak találja és csak kényszer
ből tanulja. Már pedig tudjuk az ilj^en tanulástól mit várhatunk. 
A tanításnak ez a módja valóban nem is érdemli meg a természet- 
tudományi oktatás nevét, a ráfordított idő és fáradság elveszettnek 
mondható akár a növendék általános képzését vegyük, akár pedig 
az ásványi ismeretek szerzését. Pettcnkof'er müncheni egyetemi 
tanár rectori beszédében a természettudományoknak középiskolai 
oktatásáról értekezvén, az ásványtan tanításáról többek közt ezeket 
mondja: „Ha a középiskolai növendék elé ásványokat teszünk és 
azokat előtte rendszeresen leírjuk, bizonyára kíváncsian megtekinti 
az egyes ásványokat, örülni fog szép alakjuknak, tetszetős színük
nek és fényüknek, mindez bámulásra ragadja. Föltehető, hogy észle
lésre is indítja, minek természetesen megvolna a maga jó oldala 
is, de attól tartok, hogy annak jelentősége nem több, mint ha 
valamely szép kirakatba tekint, mely alak- és színérzékét talán még 
élénkebben és tartósabban köti le és fantáziáját is ébreszti.“

A modern didaktikában azt hiszem mindenki elfogadja, 
hogy a rendszeres, száraz előadás nem a középiskolába való; ott 
tanítani és e közben a természettudományi tantárgyaknál a nővén-
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dékek elméjét és szemlélő tehetségét foglalkoztatni kell, hogy érde
keltséget ébreszszünk és a tárgygyal czélt érjünk. Bár a természet
rajzi tantárgyak egyikét sem tanitjuk még szigorúan ezen követel
mények szerint, de mégis míg, mint azt ismételni kénytelen vagyok, 
az állattanban és a növénytanban már közeledés történik amaz irány 
felé, a mennyiben kerülik a feleslegest, az ifjúra nézve unalmast és érde
kes tények közbeszúrása által élénkítik a tanítást, szóval az állapot 
tűrhető, addig az ásványtan tanításában még mindig majdnem kizá
rólag a egyetemi száraz tudományos módszer dívik. Kezdik a krys- 
tallographián, folytatják az ásványok physikai és chemiai tulajdon
ságain és végzik az ásványok rendszertanán, illetőleg leírásán. Leg
jobb e nemű középiskolai tankönyvünk, a dr. Both Samu-féle ásvány
tan második kiadása, mely határozott haladásnak mondható a többi 
tankönyveinkhez képest, minthogy ebben az ásványok leírásánál a 
szerző egyes technológiai és más érdekes adatok közbeszúrása által 
már tekintettel volt az élénkítésre, velejében még mindig nem 
egyéb, mint tulajdonképen egy egyetemi oktatásra szánt nagyobb 
kézikönyvnek kivonata, a nagyou tudományos dolgok elhagyásával 
és a ritkább ásványok mellőzésével.

Megvan a felsorolt részeknek külön-külön az ő jelentőségük, 
de épen azért, mert jól ismerem azoknak hasznosítását a növendék 
képzésére, nevezetesen pedig igen nagyra tartom a krystallographia 
képző erejét (mire alább különben még visszatérünk), nagyon kívá
natosnak tartanám mindezeket oly keretbe illeszteni, a melyben 
tényleg meg is feleljenek a hozzájuk kötött várakozásoknak és ne 
csak puszta szavakként hangozzanak el az előadó tanár szájából, 
hanem tanítás útján vésődjenek be a tanuló emlékezetébe. A mostani 
módszert tehát, hogy az első kérdés taglalását befejezzük, határozot
tan rosszalnunk kell és hiszem, hogy a szaktárs urak osztoznak 
ama nézetemben, hogy ebben kell keresnünk főkútforrását az ásványtan 
iránt tapasztalható érdektelenségnek és annak a csekély sikernek, 
mely a tanár fáradozását követi.

Második kérdésként fölvetettük, vájjon az ásványtan iránt 
mutatkozó érdektelenség a középiskolai tanuló szelleme fejletlensé
gében keresendő-e ?

A felelet a mondottak után nagyon rövid lehetne, ha nem 
kellene a gymnasiumi és reáliskolai más-más berendezésű oktatást 
külön tekintetbe venni. A reáliskolában az ásványtan tudvalevőleg 
a VII. osztály tárgya, a gymnasiumban a IV. osztályé. Nagyon



természetes, bogy tekintve a tanuló fejlettségi fokát és előismere
teit, az ásványtan egészen másképen tanitandó az egyikben, mint a 
másikban. A mellett még tekinteten kívül nem hagyandó, hogy a 
középiskola alsóbb osztályaiban a tanítás egészen más czélú, mint 
a felsőbbekben. Amott inkább az előkészítés jellemét viseli ma
gán és csak a mennyiben befejezett egészként tekintendő a négy 
osztály, csak annyiban lehet a legszükségesebb ismeretek elsajátí
tására is egyúttal tekintettel, azaz ez is lehet czél. A felsőbb osz
tályokban az ismeretek szerzése már határozottabb alakot ölthet; 
a tantárgyak tanításával nem csupán, mint különben itt is főczél- 
ként, a növendék szelleme fejlesztésére kívánunk hatni, hanem egyúttal 
egész határozottan az ismeretkörének szélesbítése is a czél. A gym
nasium negyedik osztályának növendéke, míg végig járva a nyolcz 
osztályt a középiskolából kikerül, a negyedik osztályban tanult oly 
tantárgyakról, a melyek később nem ismétlődtek, a mi esetünkben 
tehát az ásványtanról, bizonyára fogalommal sem fog bírni, vagyis 
ismeretköre az ásványtanban tanultakkal nem szélesbült; de igenis, 
ha fölfogásához mérten kezelték a tárgyat, akkor az lényegesen 
hozzájárúlhatott szelleme érettségének előmozdításához. Ha ellenben 
a gymnasium IV. osztályának növendéke az év befejeztével el 
hagyja a középiskolát, akkor kettős baszuot kell hogy húzzon a tanult 
tantárgyakból. Először szükséges, hogy azokat úgy tanítsák, hogy a 
gyakorlati életbe kikerülve, fölfogása képessé tegye őt a tovább 
művelődésre és általán a boldogúlásra ; azután meg, hogy emlékezeté
ben meglegyenek azok a legfontosabb ismeretek, a melyeknek a gya
korlati életben lépten-nyomon szükségét érezheti. A tanítást tehát 
az ő fölfogásához és az addig elsajátított ismeretekhez kell alkal
mazni, vagyis a mi esetünkben az ásványtant oly módon idomítva 
kell a gymnasium negyedik osztályában tanítani, hogy a fiú szel
lemi fejlettségével megférjen és benne e tárgy iránt is érdeklődést 
ébreszszen. Ezt tekintetbe véve a szellemi fejletlenség az ásvány
tan iránt tapasztalt érdektelenség kérdésében még a gymnasium 
negyedik osztályú növendékénél sem jöhet szóba.

De még kevésbbé a reáliskola VII. osztályú növendékénél, ki 
már elég fejlett arra, hogy mind az iránt viseltessék komoly érdek
lődéssel, miből szellemi táplálékot szívhat magába. És épen ezen érett
ségnél fogva, meg aztán, mert már esetleg a chemiai, physikai, a 
zoológiái és a botanikai tanitás közben a természet jelenségeinek ok
szerű összefüggését tanulta megismerni és sajátlag észlelni, nem köt-
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heti le az ő figyelmét a jól át nem értett krystallographiai előadás, 
az ásványok puszta leírása, tulajdonságuk, összetételük, az előfor
dulásuk helyének sat. bemagolása, szóval az ásványtan tanításának 
mai módszere. A gondolkodáshoz szokott komoly ifjúnak értelmét 
és észlelő tehetségét kell foglalkoztatni a természettudományokban 
és ő ezt maga is fölébe fogja helyezni a készen elébe tárt, tehát a 
tanár által egyfolytában elmondott anyagnak. A rest gondolkodású 
ifjúnál pedig az még annál inkább szükséges, mert gondolkodásra 
készteti és sokkal előbb megtart valamit az ily úton szerzett 
ismeretekből, mint az olyan máról holnapra szólóból, mit hallás, 
illetőleg könyvből való tanulás útján sajátított el. Az ilyen tanuló 
tulajdonképen többé-kevésbbé minden tantárgyat unalmasnak fog 
találni; amaz igenis csak az olyant, a melyből nem okul, a mely- 
lyel tehát nem sikerült benne érdeklődést kelteni, vagy talán föl
ébredt érdeklődését kielégíteni.

Semmiképen sem áll az, hogy a tanuló, kivált a már fejlett 
VII. osztályú, a szervetlen világ iránt kezdettől fogva kevésbbé 
érdeklődik, mint a szerves iránt. Az érdeklődés egyformának mond
ható, vagy legalább is benne egyformán ébreszthető. Előítéletnek 
tantárgyak iránt nem szabad a jól nevelt és helyesen vezetett 
tanulóban existálnia ; az egyik tantárgyat jobban megkedvelheti, 
mint a másikat, a szerint, a mint az élvezetes tanítás azt vele meg
kedveltette, de előítélet csak annyiban nyilatkozik nála, a mennyi
ben egy évvel előbbre levő társaitól az illető tárgy érdektelen
ségéről, unalmasságáról értesül. Az ok tehát, hogy tényleg nem 
érdeklődik az ásványtan iránt, kividé fekszik, nem kereshető az 
másban, mint a követett monoton módszerben. Vagy talán várható 
a VII. osztályú tanulótól, ki a megelőző években hozzá volt szokva 
az állat- és növénytannál a tanulságos és vonzó biológiai, physio- 
logiai és fejlődéstani közbeszúrásokhoz, a mivel fűszerezték a 
tanítást, hogy hasonló érdeklődést tanúsítson a szárazon tárgyalt 
ásványtan iránt, melynek élénkítését előtte meg sem kísérlik, vagy 
talán csak már akkor, a mikor késő s rajta többé nem fog, esetleg 
pedig csak nagyon keveset ? Mi pótolja az ásványtan tanítása köz
ben azt a kellemes benyomást, melyet a tanulóban, hogy néhány pél
dát is említsek, a virágok termékenyítésére szolgáló változatos 
berendezések vázolása, a virágok s a rovarok közti viszony ecse
telése, az állatoknál a létért való küzdelem s az életviszonyokhoz 
való sokféle alkalmazkodás megismerése, továbbá a szervek pbysiologiai
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működésébe s anatómiájába való tekintés, a fokozatos fejlődés meg
értése stb. kelt ? Ez idő szerint semmi, pedig van erre az ásvány
tanban is mód. S mindezekkel szemben az ifjú az ásványtanban 
élje be csupán a fejtörő kristályelemzésekkel, azután meg a rend
szertanban semmit mondó külsőségekkel és fárasztó memorizálással? 
Gondoljunk csak magunkra és viszonyítsuk követelményeinket vala
mely tárgy érdekessége iránt a VII. osztálybeli tanuló fejlettségé
hez, képzettségéhez és bizonyára még eszünkbe sem juthat, hogy 
az ásványtan tanítása iránt az érdektelenséget a VII. osztályú 
növendék szellemi éretlenségében keressük.

Harmadik eshetőségként állítottuk oda magát a tárgyat, mint 
a melylyel talán érdekeltséget kelteni sem lehet.

A ki ismeri az ásványtannak modern fejlődését és mai irá
nyát, az előtt ez az eshetőség föl sem merülhet. Az ásványtan ma 
már egészen más tudomány, mint volt még alig két tized előtt. 
Nem csupán az ásványok alaki és physikai leírását foglalja magában 
a végből, hogy az ásványok fölismerésére vezessen, hanem egye
bek közt kiterjeszkedik az ásványok belső szerkezetére, alakjának és 
anyagának, nem különben ebből kifolyólag tulajdonságának tör
vényszerű összefüggésére, képződése viszonyaira, változásaira, pusz
tulására és általános szerepére, melyet a természet háztartásában já t
szik, de mi több, kutatja az ásványok múltját, vizsgálja jelenét és 
mérlegeli jövőjét. „Meg van az ásványoknak a maguk élete, 
— mondja egy jeles franczia mineralogus — az élettel karöltve a 
betegségük, öregségük és haláluk. Az örökös anyag örökös forgás
ban van ; a szüntelen változások, melyeknek alá van vetve, a soha 
sem szünetelő mozgás, a mely módosulatot módosulat után szül, 
a melyben az egyik átalakulás nyomban követi a másikat és nyu
galom egy pillanatig sem lehetséges, az a folytonos keletkezés, az 
a folytonos pusztulás, az a folytonos föltámadás, — ez az ő élete. 
Minden ember, minden állat, minden növény és minden kő a ter
mészet hatalmának engedelmeskedik, a nélkül hogy ellenállhatna, 
és mindannyian szüntelenül, nyugalom nélkül küzdenek abban az 
örvényben, a melynek kezdete és vége a végtelenség sötétségében 
rejtőzik. Semmi különbség az ásvány, a növény és az állat közt; 
a szervetlen világ élete azonos a szerves világ életével.“ (Thoulet).

Mély értelmük van e szavaknak, nem csupán frázisok. Az 
ásványtan mai irányát tükrözik vissza és egyúttal fényesen meg- 
czáfolják a tárgy sokat hangoztatott érdektelenségét. A mennyire a
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középiskola keretében lehetséges és az ifjú fölfogásához mérhető, 
az ásványok ily értelmű életébe is kell az ifjút bepillantatni és 
semmi kétség, hogy akkor, a midőn eléje egy egészen új világ 
tárul, tele vonzó jelenetekkel és figyelmét lekötő tüneményekkel, 
az érdekeltség már föl van benne keltve és nem fog az lan
kadni addig, míg a tárgyat tovább is a maga érdekességében ismer
tetjük meg vele.

Tudatában vagyok annak, mennyire nehéz mindezek összevá- 
logatása és még inkább a mód, a melyben azok a növendékkel 
megismertetendők. De ez sem a tárgyon, sem a növendéken nem 
múlik; a tárgynak megvan a maga érdekessége, a növendékben 
pedig az iránta való fogékonyság; tisztán a módszer hiánya, a mely 
mind azzal megküzdeni még meg sem kísérlett, de részben a tanár 
mulasztása is, ki nem vesz magának elég fáradságot, hogy a tan
tárgy anyagából a lényegest, a fontost és az érdekest összeválo
gassa és azt a legélvezetesebb és a legalkalmasabb alakba öntve 
tanítsa.

Hogy pedig ezt általában megtehesslik, mindenekelőtt tisz
tába kell jönnünk azzal, mit kívánunk az ásványtan tanításával a 
középiskolában elérni. Vájjon azt, hogy a tanuló minél több ásvány
nevet ismerjen, tudja ezek chemiai összetételét és krystallographiai 
meg ásványtani rendszerbe tartozását? Avagy talán megkívánhatjuk, 
hogy a középiskolai növendék az összes tanult ásványokat megha
tározhassa ? A mennyiben valaki csupán ezekre törekednék, a mint 
tényleg a mai tanítás irányából kifolyólag a törekvés erre irányúi, 
az egészen haszontalan munkát végez, a növendék képzéséhez nem 
járult semmivel, annak ismeretkörét csak máról holnapra gyarapí
totta oly ballasttal, melyet a növendéknek még magától el sem kell 
vetnie, elhull az lígy is ; fáradsága a legjobb akarat mellett veszen
dőbe ment és nagyon kár azért az időért, a mely alatt a szegény ifjút 
olyasmikkel gyötörték. Az ásványok ismerése nagyon fontos dolog 
ugyan, de azt sem előadásból, sem könyvből megtanulni nem lehet; 
hosszú idei foglalkozás kell ahhoz, mire alkalom természetesen a 
középiskolában nincs. De hogy mit kelljen tanítani, azt általános
ságban az imént vonatoztam körül; az előadottak egész eddigi folya
mából megértheti a szakember, mit vélek a középiskolában taní- 
tandónak. A részletezésbe, vagyis az összes tételeknek fölsorolá
sába, nemkülönben a terjedelem megjelölésébe természetesen nem
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bocsátkozhatom; nem képezheti az rövid értekezés tárgyát, a mi 
tisztán tankönyvbe való dolog.

Értekezésem első részével, az ásványtan mai tanításmódja 
czélszerütlenségének kimutatásával végeztem. Megkísérlem még rö
viden megadni a módját annak, miként vélném azt a fejtegetett 
elvek alapján a középiskolai növendékre nézve nagyobb haszonnal 
és a mainál sikeresebb módon taníthatónak. Természetesen külön 
kell szólnom a reáliskoláról és külön a gymnásiumról.

A reáliskolában, a fönnálló tanterv velejének épségben tar
tása mellett, csakis egyetlen egy módot tartok czélszerűnek arra, 
hogy az ásványtan iránt a növendék érdeklődését ne csak fölkelt
sük, de mindvégig ébren tartsuk és a tárgyat minden tekintetben 
sikeresen tanítsuk. Ez a mód a geológiának közvetetlen belevonása az 
ásványtan tanítása körébe, világosabban szólva, a mennyire a tárgy 
és a köztük lévő összefüggés megengedi, a kettő együttes tanítása.

Szándékosan hallgattam eddig a tanterv által az ásványtan 
után külön taníttatni rendelt geológiáról és mai tanító módjáról. 
Most sem terjeszkedem ki erre, bár akkor, midőn a mai tanterv 
alapján a középiskolában az ásványtan tanításáról szólunk, mindig 
a geológia tanítását is belé kell hogy értsük. Ámde minthogy arra 
aránylag kevés idő fordíttatik és az csakis inkább az ásványtan füg
gelékéül taníttatik, mivel az időből legalább mostanában másképen alig 
futja ki, a mellett pedig mikorára a tanuló a geológia tanulásához 
kerül, már az ásványtant annyira megunta, hogy a geológiát min
den érdekessége mellett is alig sikerül vele megkedvelteim, — föl
mentve érezem magamat a geológia tanításának ez idő szerinti 
kezelését bővebben birálgatni, annál is inkább, minthogy az eddigi 
tanítással szemben elfoglalt álláspontom a már mondottakból és még 
mondandókból tisztán visszatükröződik. Annyit azonban meg kívá
nok jegyezni, hogy az mostanában szintén nem egyéb az egyetemi 
oktató rendszer utánzásánál. A kőzettan száraz tárgyalása, a sok 
kőzetnév és ezek elegyrészei associatiójának betanítása már magában 
elég, hogy a geológiáról a tanuló ugyanazt a benyomást kapja, 
mint az ásványtanról, és hogy a történelmi résztől is, minden érde
kessége mellett, idegenkedve fordutjon el. Dr. Roth Samu említett 
tankönyvében, a fönforgó viszonyokhoz képest, a geológiai rész 
tárgyalása kifogás alá alig esketik; sokat tett az irányban, hogy a 
geológiát élvezetes alakban tárja a tanítvány elé; de számítva a 
körülményekkel és tekintve azt az álláspontot, hogy a reáliskola
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hetedik osztályában a mostani módszer czélhoz nem vezethet,
követett rendszerével egyet nem érthetek, bár ismétlem, az ma a
legjobb, mit nálunk produkáltak.

A geológiának a középiskolában sokkal nagyobb fontosságot 
tulajdonítok, mint eddig szoktak. A fontosság kettős. Mindenek
előtt maguk a geológiai jelenségek megismerése közvetetlentil 
fontosak a növendék szelleme képzésére és ismeretkörének tágítá
sára. Azután pedig kitűnő eszközül szolgálhatnak a tanítás élénkí
tésére, az érdeklődés fölkeltésére és így közéjük szőbetők, velük
szerves kapcsolatba hozhatók mindazok az ismeretek, melyekre
a szükebb értelmű ásványtan köréből a növendéket tanítani szán
dékunk. Azt hiszem mindenki el fogja ismerni, hogy a tanuló azok 
iránt a geológiai jelenségek iránt, melyekről már hallott, vagy pedig 
melyeket már látott, avagy a melyek a közéletben előfordulhatnak 
(nevezetesen vulkáni tünemények, földrengés, földsülyedés és emel
kedés, hegységképződés, szárazföldalakulás, talaj képződések), na
gyobb érdeklődést fog tanúsítani, mint akár a kristályrendszerek 
iránt, akár az ásványok tulajdonságai és leírása iránt. Ámde minthogy 
az utóbbiakat is szükségesnek tartjuk véle megismertetni, miért 
ne járhatnánk el akként, hogy az utóbbiakat a tanításnál amazok
nak alárendeljük; hangsúlyozom, hogy csakis a tanításnál, mert 
tényleg a fiú fogalmában az alárendeltség el volna kerülhető. Nem 
természetesebb-e a fiút következetes inductió útján rávezetni arra, 
mit megismertetni akarunk, mintsem főbb irányában a deductió 
módszerét követni és csak itt-ott az inductiót, mint az ma, a leg
jobb kezelést véve, az ásványtanban szokásos? Ez a módszer je l
lemzi egész modern tanításbeli rendszerünket, miért tegyünk egyes 
tantárgyakban az alól kivételt? Specialiter az ásványtanban nem 
természetesebb-e a növendéket a természetben végbemenő jelenségek 
szendéltetése, a képződés és fejlődés körülményeinek föltüntetése alapján 
rávezetni arra az ásványi productumra és összes viszonyaira, melyről 
előtte szólni akarunk, mintsem mindjárt rátérni magára az ásványra 
és talán azután ismertetni azokat a körülményeket, a melyeknek 
kifolyása maga az ásvány? Ily módszer szerint geológiát és mine- 
ralogiát együttesen taníthatunk a növendék érdeklődésének éb
rentartása és figyelmének lekötése mellett, a nélkül azonban, hogy 
az ifjúban azt a véleményt keltenők, hogy a két tudomány nem 
különálló két tudományként is szerepelhet. De igen is meg fog 
erősödni abban, hogy lényeges összefüggés és szerves kapocs van
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a két rokon tudomány közt, valamint a tanítás folyamán arról is 
meg fog győződhetni, miként folynak az összes természettudományok 
egymásba.

Én az ásványtannak a középiskolában tanítandó egész anya
gát a geológiával összefüggésben tárgyaltaiénak tartom, és a mikor, 
talán a történelmi geológia kivételével, a geológia véget ér, az 
ásványtanból is az egész tananyagot befejezhetjük. Megfordítva is 
lehetséges volna, de ezt a módot követve, sok tekintetben a mos
tani hibákba esnénk, sem a tanítás nem volna oly érdekes, sem 
pedig az egymásután nem oly természetes.

Ismétlem, hogy részletezésbe ezúttal nem bocsátkozhatom, 
egész fejezetek kész kidolgozásával kellene előállanom, mi most 
nem lehetett ez értekezés czélja, azt máskorra bátorkodom magam
nak föntartani, a mikor a szaktársak közül talán többen hozzászó- 
lottak és nagybecsű tapasztalataik alapján e módszer czélszerűsé- 
géről lehet még jobban megerősítenek, esetleg pedig czélszerütlen- 
ségéről győznek meg. Most csak azt tartom kötelességemnek, hogy 
bepillantást engedjek a módszer irányába, illetőleg a kezelés mód
jába és hogy röviden szóljak még egyről-másról, mi általánosság
ban a módszer ismeretéhez tartozik.

Egy esetet véve fel, például a vulkáni tünemények tárgyalá
sánál, szóba kerülnek a vulkáni működés productumai. Természetes, 
hogy azokat betanítva, rátérünk azok összetételére; ezzel tehát ösz- 
szefliggésben tárgyalhatjuk a vulkáni eredetű kőzeteket, illetőleg 
ezek ásványi elegyrészeit. Utóbbiakkal kapcsolatban a tanuló che- 
miai ismeretei alapján a hasonló, illetőleg a rokon összetételű ásvá
nyokra terjeszkedhetünk ki, mindig tekintettel a szerves összefüg
gésre. Alkalmas helyen, mikor a tanítvány már különféle alakú 
ásványokat szemlélni tanult, közbeszőjük a krystallographiát és föl
tüntetjük a különböző rendszereket. Hasonlóképen megfelelő helyen 
fogjuk tárgyalni az ásványok physikai s chemiai tulajdonságait, 
egymáshoz tartozókat természetesen összefüggésben, de az egészet 
nem szükségképen egyfolytában.

Egy másik esetben, pl. a vízről és geológiai szerepléséről 
szólva, a sediment kőzetek ismertetése nélkülözhetetlen és ezzel 
összefüggésben megint az ásványoknak és tulajdonságaiknak egy 
egész sorozata tárgyalható. Ily módon meg volna található min
dennek a maga helye és a tanításon végig húzódnék az a szerve- 
zetes kapocs, mely a két tudomány közt van. A rendszerbeszedést
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nagyon czélszerüen lehetne a már tárgyaltak összefoglalása által 
eszközölni, minek meg volna az a jó oldala, hogy a tanultakat 
folytonosan a tanuló emlékezetébe föl lehetne idézni, de egyúttal az 
eszejárását és gondolkodása módját még jobban fegyelmezni. Az 
eddigi tervezet szerint csupán a geológia történelmi része maradna 
fenn külön tárgyalásra, de ez magában véve is oly érdekes, 
meg azután ezzel is a tanultak oly czélszerű módon ismételhetők, 
hogy talán már ez ok is a külön tárgyalás mellett szólna. Hang
súlyozom, hogy érett megfontolás, fáradságos munka szükséges az 
egész módszer kiviteléhez és a folytonos tapasztalat simíthatná azt 
olyképen, hogy a didaktikai követelményeknek tökéletesen meg
feleljen. Tudom sok ellenvetés tehető e módszer ellen, de azok 
legtöbbje talán csak látszatos, a nehézségek le lesznek küzd- 
hetők és igazán módszeres ásványtan-földtan tanítását érhetnék el 
a reáliskola hetedik osztályában.

Sokan talán a tananyag mennyisége szempontjából kifogásolhat
ják e módszert, mintha talán nagyon sokat kívánna felölelni. Ép 
ellenkezőleg, a czél az volna, mindenből csakis a legfontosabbat 
tanítani, de azt alaposan, úgy hogy a növendék tökéletesen meg
emészthesse. Az elv: keveset, de jól. A fősúly nem a tananyag 
terjedelmére volna fektetendő, hanem igenis a fölvett anyag didaktikai 
földolgozására. Azt tartom, mit egy német paedagogus mond: „Nur 
in der Beschränkung ist Vertiefung und gründliche Aneignung mög
lich. Weniges gründlich betrieben weckt bei der Mehrzahl der Schü
ler unfehlbar ein nachhaltiges Interesse, während die Ueberschüttung 
mit vielem, besonders mit vereinzelten Notizen, die Empfänglichkeit 
des Geistes abstumpft und auch bei den Fleissigeu nur totes Wis
sen zur Folge hat.“ — Számos kevésbbé fontos ásvány egészen 
kimaradna, míg a fontos ásványok a mostaninál bővebben tárgyal
tatnának és fölkaroltatnék rólok mind az, a minek ismerete a növen
dékre nézve érdekes és fontos.

A mi pedig a rendelkezésre álló időt illeti, a mely alatt az 
ásványtan tanítását ilyképen keresztül kellene vinni, arra nézve elég
ségesnek vélem a mostani heti 3 órát. A tanárnak természetesen a 
bemutatásra, illetőleg a megismertetésre szánt anyag gondos össze- 
választása az intézet gyűjteményéből az első időben sok fáradságot 
okozna, de később a tanítás menete szerint berendezett gyűjtemény 
tetemesen segítségére lenne. A gyűjtemény anyagára nézve, mel
lesleg jegyzem meg, az első követelmény, hogy mind az használható

12Tanáregyesületi Közlöny. XX.
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példányokban legyen meg, a mire a tanítás közben szükség van • 
a gyűjtemény tehát csupán a tananyagra való tekintettel volna 
beszerzendő. Az iskolában nem a ritkaságok által feltűnő gyűjte
mény szükséges, hanem első sorban tanító eszköz. Különös gond 
volna ép ez okból a terminológiai gyűjteményre fordítandó és ebben 
a tanulságos példányok minél nagyobb számára. Nélkülözhetetlen 
eszközök továbbá jó fali táblák, mikroskop s hozzá való p repará
tumok, a mely utóbbiak segélyével a növendék az ásvány s kőzet 
anyagába, változásaiba s egyéb viszonyaiba nyerhet bepillantást és 
melyeken szintén megtanulhat látni.

Mielőtt a gymnasium IV. osztályában az ásványtan tanítása 
módszerébe bocsátkoznám, múlhatatlanul szükségesnek tartok néhány 
szót külön a krystallographia tanításáról is szólani, értve azt a reál
iskola VII. osztályára.

Már föntebb érintettem, hogy igen fontosnak tartom a krys
tallographia tanítását több okból is. Nem tartom fölöslegesnek, sőt 
ellenkezőleg nagyon hasznosnak, a levezetéseket sem, ha azokat 
rationálisan kezeljük s a tanuló elé azt az összefüggést tárjuk, 
mely az összes kristályrendszerek alakjai közt megvan. Sőt fontos 
ez a tekintetben is, hogy később, midőn az ásványoknak physikai 
s chemiai sajátságait megismerte, átlássa azt a szoros viszonyt, 
mely az ásványvilágban a morphologiai meg a physikai s a chemiai 
tulajdonságok közt van, de ezzel együtt azt a törvényszerűséget is, 
mely az ásványok fölépítésében tapasztalható. Ámde ép ezt a mély 
értelmét a krystallographiának nem fogja a tanuló fölfoghatni, ha 
az ásványtan tanításának mindjárt első óráiban a krystallographiára 
térünk és mintákon futunk végig az összes rendszerek alakjain. 
Nem tekintve azt, hogy a növendék, ha előbb meg nem ismerkedett 
természetes kristályokkal, hanem csak szabályos mintákat látott 
maga előtt, nem is formál mágának helyes fogalmat a természetben 
tényleg előforduló kristály-alakokról és föl nem fogja a kristálytani 
törvényeket, — az ilyen kezelése a krystallographiának, bármily szi
gorú következetességgel legyen az keresztül víve, szorosan véve 
nem annyira ásványtani tanítás, mint inkább geometriai alakok 
szemlélése és összehasonlítása. Megtanulja esetleg a mintákat, azaz 
a kristályok ideális alakjait, de nem foglalkozván természetes kris
tályokkal, ezeken nem képes meglátni azt, a mit tulajdonképen 
látnia kellene. Valódi kristályokat többnyire később szoktak bemu
tatni, szintúgy csak akkor ismertetik meg a növendékeket azokkal
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a rendellenességekkel, melyek a kristályoknál gyakoriak. Természetes, 
hogy a növendék a kristálytani törvényeket csak mesterségesen 
fölállítottnak fogja tekinteni, mi valósággal a természetben nincs 
meg, minek szerinte legfeljebb csak meg kellene lenni, vagyis hely
telen fogalmakra tanítják és nem ismertetik meg vele a természetet 
az ő valóságában és nagyszerűségében.

A tanítást inductiv alapon úgy kellene berendezni, hogy a 
tanuló csak akkor lásson mintákat, mikor már ismeri a természe
tes kristályokat és ezeken föl képes találni az élszögek és a tenge
lyek állandóságára vonatkozó törvényeket és meggyőződött arról, 
hogy bármiképen legyen a kristály kiképződve, a lapok fekvése a 
tengelyeken soha sem változik. Ha mindezt a növendék átértette, 
akkor veszély nélkül lehet a krystallographia rendszeres tárgyalá
sába bocsátkozni mintákon. Természetes, hogy a föntebb mondottak 
alapján czélszerű lesz a tárgyalást nem egyfolytában végezni, hanem 
a tanítás módszeres menetéből kifolyólag jó, ha lehető érdekes thémák- 
kal szakítjuk meg a szellemet megerőltető krystallographiai tanítást.

A krystallographiának ily módon való tanítása szükségessé teszi, 
hogy a gyűjteményben a legfontosabb kristály-alakok ásványokon 
szépen képviselve legyenek, még pedig lehetőleg több példányban, 
hogy a fiuk kezükbe kaphassák azokat és közvetetlenül szemlél
hessék. Ennek a követelménynek teljesülése nem oly nehéz, mint 
talán látszik. Oly ásvány-kristályokat választhatunk az inductiv 
levezetésre, a melyek nagy mennyiségben előfordulnak, vagy pedig 
mesterséges példányokban kaphatók. A kristályok valamint általá
ban a terminológiai gyűjtemény részére szükséges ásványok beszer
zésének lehetősége minden reáliskolának megvan; az általányt nem 
kellene ritka speciesekre és díszpéldányokra, esetleg pedig a tanár 
kedvencz tárgyaira költeni, hanem a tanításnál használható példá
nyokra. — Nélkülözhetetlennek tartom a kristályok szemléleti rajz
oktatását is, a mennyire az idő megengedi az iskolában, különben 
pedig otthon feladatként, miután a szerkesztés módjával a növendék 
megismerkedett. Erre vonatkozólag elég czélszerűnek tartom a Dr. 
Nies által ajánlott rajzoló eljárást.*)

A gymnasium IV. osztályában az ásványtan iránt csak úgy 
velem a növendék érdeklődését fölkelthetni, ha az eddigi módszertől

*) Zeitschrift für mathematischen und naturwissenschaftlichen Unter
richt. XV. (1884.) 95. 1.
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eltérőleg a chemiát nem előkészítőig külön tanítjuk, utána külön 
az ásványtant s a földtan elemeit, hanem igenis a hármat módsze
resen együtt, még pedig úgy, hogy alapúi a chemia szolgáljon, 
mint a melyre az ásványtan tanítása fektetendő. A föntebb a gym
nasium IV. osztályában az ásványtan tanítása czéljáról általánosan 
mondottakat tekintetbe véve, azt hiszem ez volna az egyedüli mód, 
a melylyel a növendék megterhelése nélkül el lehetne érni a jelzett 
kettős czélt. Külön tárgyalásnál, nem tekintve, hogy idő hiánya miatt 
alig terjeszkedhetünk ki a leglényegesebbre és kevésbbé kínálko
zik módunk a tanítás élénkítésére, — a chemiai kísérletek révén 
a tanuló a chemia iránt bizonyára érdeklődéssel viseltetett, de a 
mint azt át akarná vinni a chemia után következő, megint csak 
mintegy egyetemi rendszer szerint tárgyalt ásványtanra, érdeklődése 
lankad és az ásványtanból alig fog tanulni valamit. A mit az első 
időben a szép inductiv tanítás által nyert a vámon, elveszti az ásvány
tan mechanikai tanítása közben a réven. A jelenlegi tanrend mellett, 
a midőn a chemia külön tárgyként nem taníttatik, de ennek isme
rete nélkül az ásványtanban a tanuló nem boldogulhat, arra is kell 
igyekezni, hogy a kettőt egyenlő mértékben értse át és fogja föl 
azt a szerves összefüggést, mely e két tudomány közt van. Sem az 
egyikből sem a másikból sok ismeretet úgy sem szerezhet, mi külön
ben sem kirekesztő czél, de legalább legyen fogalma úgy az egyik
ről, mint a másikról és a közéletben hasznát is vehesse annak, a 
mire tanították. Külön tanítva, ismétlem, erre nem jut idő, részle
tekbe vagyunk hajlandók bocsátkozni s a tanuló eszét megterhelni, 
míg módszeres összefüggésben tárgyalva könnyebben találhatjuk el 
a kellő mértéket.

Két eljárás volna követhető. A kísérletekkel kapcsolatos chemiai 
tanításból kifolyólag egyszerűen és szépen rá lehet a növendé
ket vezetni az ásványok és tulajdonságaik tárgyalására, alkal
mas helyen pedig a tárgyaltakkal való összefüggésben geológiai 
jelenségeket és tényeket is lehet közbetűzni. Vagy pedig jól meg
választott ásványokból, mint kiinduló pontból, lehetne rátérni a 
chemiai tanításra, ezután megint folytatólag az ásványokra és ily 
módon élénkíteni s az érdeklődést ébren tartani. Minthogy a tan
terv első sorban ásványtant kíván taníttatni, de a benne kitűzött 
czélt mind a két módon el lehet érni, a tantervvel jobban össze- 
egyeztethetőnek tartom ez utóbbi módot.

Az ásványok csoportosításánál például fölvehetnék a követ
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kező sorrendet: sulfidok, haloidok, oxydok és earbonátok. Ez 
osztályozás keretében el lehetne végezni az egész ásványtant és 
a cbemiát, előbbibe beleértve a szükséges geológiai ismereteket is. 
Részletekbe természetesen megint nem bocsátkozhatom, azt e tárgy
ban is máskorra vagyok bátor magamnak fönntartani. Annyit azon
ban meg kivánok jegyezni, hogy egy már meglevő vázlatom alapján 
a keresztülvitelt itt is nagyon jól lehetségesnek tartom, és mint 
a reáliskola VII. osztályában módszeres ásvány-földtant, úgy a 
gymnasium IV. osztályában módszeres ásványtan-chemiát taníthatunk. 
Nehézségek nélkül természetesen ez sincs, de a gyakorlat megint 
csak megteszi a magáét és sok olyanon segíthet, a mi látszólag 
most még akadály.

Valamint a reáliskola VII. osztályában való tanítás tárgyalá
sánál szükségesnek tartottam általános irányadóul egyet-mást még 
a berendezésről elmondani, itt is szükségesnek tartanám, de 
minthogy már úgy is nagyon bosszúra nyúlt értekezésemmel be
cses türelmüket bizonyára a megengedhető határon túl is fárasz
tottam, azt nem teszem. Felmentve érezhetem magamat ez alól 
még az okból is, hogy amott eléggé körvonaloztam az elvet, mely e 
módszer közben vezérel, s csak annyit ismétlek, hogy itt még szi
gorúbban követendő a keveset, de jól.

Végül tartozom egy kijelentéssel.
Nehezen határoztam el magamat ez értekezés megírására. 

Érzem is most a súlyt, mely reám nehezedik az elmondottak folytán. 
Nálamnál hivatottabb személyiségnek lett volna a mai állapotokra 
való utalás és azok orvoslásának megjelölése föntartva. Távol is áll 
tőlem, hogy akár amazt, akár emezt vindikáljam magamnak. Valamint 
azonban nagy volna az örömem, ha az elmondottak a szaktársak helyes
lésével találkoznának, úgy czélomat elértem akkor is, ha a legjobb 
tehetségem szerint kifejtetteket helytelenítik, minthogy czélom nem 
más, mint a szaktársak figyelmét az ásványtannak még mindég 
ósdi tanítására terelni s az e fölötti eszmecserére az alapot megadni. 
Ha netán a mai viszonyok föltüntetése közben túlmentem volna a 
megengedhető határon, ne tessék azt másnak tulajdonítani, mint 
annak a buzgóságnak, melylyel a létező bajt orvosolva szeretném látni.

(Budapest.) JJr. Szterényi Hugó.
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IRODALOM.

A kísérleti természettan kézikönyve. A középiskolák felsőbb osztályai 
számára. Irta B á th  A r n o ld .  Budapest, 188(1. Franklin-társulat. VI és 824 1.

Ára 2 frt.

Mindenek előtt két átalános megjegyzést kell tennem. A szerző 
^kézikönyvnek“ nevezi művét, noha az előszóban tisztán a ta
nuló számára Írottnak állítja. Vagy van különbség kézi- és tan
könyv között, vagy nincs; ha van, akkor ez a könyv inkább tan
könyv, semmint kézikönyv. A szerző azonban az előszóban hol 
tan-, hol nteg kézikönyvet emlegetvén, a jelzett különbséget, úgy 
látszik, nem hajlandó elfogadni.

Ehhez hasonló felfogása indít a másik megjegyzésemre is. A 
könyvnek czínie: „lcisérleti természettan.“ Ismét szükséges volna 
tisztába hozni, mit értsünk kísérleti physika alatt, mert tárgyalása 
módjánál fogva a jelen munkát ép oly joggal „műszaki“ vagy akár 
„analytikai“ pbysikának is lehetne nevezni, mint a hogy a szerző 
kísérletinek mondja. Mert utóvégre kísérletekre hivatkozás és azok
kal való bizonyítás egymagában nem elég, hogy valamely physika 
kísérletinek mondassák. Szerény nézetem szerint kísérleti tankönyv
ben a kísérlet előzi meg a magyarázatot, a megejtett kísérletből 
vonjuk le a törvényt. A szerző azonban könyvében épen ellenkező 
módszert követ; nála a kísérlet csakis a tétel bizonyítására szolgál, 
s alig található egy két fejezet, a hol a kísérlet szolgálna kiinduló 
pontúi. Nem állítom ezzel, hogy e módszer helytelen, avagy — 
kivált a felsőbb osztályokban — jogosúlatlan, de kétségbe vonom, 
hogy könyvét a „kísérleti“ jelző megilleti.

Fehér Ipoly physikája 430 lap és 3 frt, Ráthé 320 lap és 
2 frt; mind a két körülmény javára látszik válni Ráth könyvének, 
s bizonyára nagy megelégedéssel veszik ezt tudomásul azok, a kik 
a tankönyvek rövidségét olyannyira sürgetik. Csakhogy e rövidség 
csak látszatos. Ha a szerző mind azokat a fogalmakat, kísérleteket 
és egyéb dolgokat, a melyeket lakonikus rövidséggel odavet és je 
lez, csak némileg is kifejtette volna, tankönyve bizonyára még- 
egyszer oly terjedelmű volna, mint a minő most. A szerzőnek ezen 
csak ügy mellesleg odavetett s a tanár által megmagyarázandó szám
talan hivatkozásai olyannyira felszaporítják könyve anyagát, hogy 
az jóval nagyobb a Fehér Ipoly bővebb könyvében felölelt tan
anyagnál. Midőn tehát a szerző ennyire összehalmozza az anyagot 
aránylag rövid könyvében, ellenkezésbe jut azzal az állításával, 
mely szerint „nem baj, ha a tanuló a középiskolában szerzett is
merethalmaz legnagyobb részét el is felejti, mert hiszen a tanulás 
ott nem czél, csak eszköz, szellemi gymnastika, semmi egyéb.“ 
Ellenkezésbe azért, mert szerény felfogásom szerint annak a szel
lemi gymnastizálásnak csak úgy lesz haszna, ha a tananyagnak



erre a czélra legalkalmasabb részeit kiválogatva, ezeknek mennél 
alaposabb és mennél mélyebbre ható ismertetése és taglalása által 
iparkodunk a fiatal elméket fejleszteni, izmosítani, szóval, mint a 
szerző mondja, őket gondolkozásra tanítani. Ilyen módon nemcsak 
gondolkozni tanulnának a tanulók, hanem arra is volna kilátás, 
hogy a feldolgozott anyagból merített ismeretek nem vesznek kárba, 
hanem megmaradnak az emlékezetben is. Szinte csodálatos, hogy 
a szerző, midőn ily józan elveket vall, a kivitelben épen nem kö
veti azokat. Mert mindaddig, mig a tananyag sokasága nem engedi 
az egyes részletekbe való mélyebb behatolást, hanem folytonos ha
ladásra késztet, a szerzőnek fentebb említett kijelentését csak jó
akaratéi frázisnak, de egyébnek tekinteni nem lehet. És félő, hogy 
a tanuló, a mint mondani szokás, a sok fától majd nem látja az 
erdőt, s a követett módszer mellett nem csak hogy tartós ismere
teket nem szerez, hanem, a mi pedig a szerző szerint — és sze
rintem is — főczél, a gondolkodásban elérni óhajtott eredmény is 
problematikussá válik.

Általában azt a benyomást gyakorolja rám e tankönyv, mint
ha szerzője, elejét venni óhajtván azoknak a panaszoknak, a me
lyeket felsőbb tanintézetek részéről a középiskolai tanulók késziilet- 
lensége ellen tenni szoktak, tanítványai látókörét oly magasra kí
vánná emelni, hogy e panaszok ezentúl tárgytalanná váljanak. 
A mily dicséretes e szándék, a mód, a melylyel azt megvalósítani 
igyekszik, nézetem szerint nem épen a legszerencsésebb. Mert la
pozgatva a könyvben, bár nem tehetek róla, úgy tűnik fel, mintha 
Stocsek és Schiller műegyetemi előadásait hallanám. Szerintem a 
középiskolai tankönyvnek nem az a czélja, hogy a felsőbb intézeti 
előadásokat pótolja, hanem az, hogy azokra előkészítsen.

Innen van azután, hogy a szerző ugyanazokba a hibákba 
esik, melyek a felsőbb oktatást olyannyira jellemzik. Megelégszik 
ugyanis azzal, hogy a legfontosabb igazságokat és törvényeket 
(minő pl. az erő megmaradása elve, szabad esés, ütközés stb.) okos
kodás vagy a mathematika segítségével lehozza, de azokat konkrét 
alkalmazásban be nem mutatja, példákkal föl nem világosítja. Pe
dig szinte fölösleges kiemelnem, hogy egy jól kiválasztott példa 
világosabbá teszi az egész dolgot, mint az akármily remek egyen
letben kifejezett mathematikai igazság, tí a pbysika tanulásában 
tapasztalt sikertelenséget hajlandó vagyok ennek az egy körül
ménynek tulajdonítani, hogy tanáraink nem tartják szükségesnek, 
hogy a levezetett tételeket kellő szánni példákkal megvilágosítsák. 
A mit tehát átalánosságbau elmulasztanak a tanítók, azt a tan
könyvírónak kellene pótolnia; s ép ezért nem találom elégséges
nek, ha a szerző bébe korba zárójel közben kiteszi, hogy „(Példa!)“.

Ha a szerző nem helyezkedik oly magas álláspontra, aligha 
fogná a rezgő mozgást külön fejezetben oly abstract módon tár
gyalni, a mint azt teszi; valamint hogy nem fogná a gépek egyensúlyi
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feltételeit a Lagrange „virtuális sebesség elvéből*“ levezetni, a 
melyet illetőleg határozottan tagadom, hogy azt a középiskolai 
tanulók átértsék, a mikor Schuller előadásából még a műegye
temi hallgatók sem bírják megérteni. Ez elv alkalmazását annál 
inkább fölöslegesnek tartom, mivel az említett feltételek elemi úton 
is levezethetők.

Igaz ugyan, hogy a rezgő mozgás törvényeinek esetről esetre 
való tárgyalása sok technikai nehézséget okoz s esetleg a rövidség 
rovására van, de azért még sem tarthatom helyesnek, hogy pl. a 
fény visszaverődése és törése tárgyalásánál a törvény, mely szerint 
e tünemények végbe mennek, külön föl se említtessék, hanem csak 
egyszerű hivatkozással a §-ra, a melyben az abstracte levezettetett. 
Ez megjárja a műegyetemen, de középiskolában nem.

A szerző egyátalán igen gyakran könnyít a dolgán különféle 
hivatkozásaival; így nem ritkán a még csak később következő §§-ra is 
hivatkozik, a mely szokás, ha elterjedne, igen egyszerűvé tenné a 
könyvirást

A tananyag beosztásáról és egymásutánjáról ezúttal nem kí
vánok szólam, mivel e tekintetben a szerzők egyéni nézeteit re
spektálom, s a jelen esetben a szerző nem is ád okot arra, hogy 
beosztása ellen lényeges kifogást emelhessünk. Annál többet szól
hatunk azonban tárgyalása módjáról. Előre kijelentem, hogy ebben 
a szerző egyénisége erősen érvényre jut, mindvégig consequens 
marad, egyszóval a szerző megmutatja, hogy a saját lábán jár. Sőt 
ki is jelenti, hogy munkája nem kísérlet, hanem tiz éves tapaszta
lat eredménye, s e szerint az út, a melyet követ, legjobb meggyő
ződése szerint czélboz vezető. Nincs okunk,'se jogunk, hogy a szerző 
ezen állítását kétségbe vonjuk; de a könyv megítélésében e kije
lentés még sem szolgálhat alapúi, mert abból, hogy a könyv írója 
sikerrel tanította saját könyvét, még nem következik, hogy tanár
társai is ugyanazt fogják tenni. Ezért talán nem veheti zokon a 
szerző, hogy tárgyalása módjával közelebbről is foglalkozunk. Hogy 
tisztán láthassunk, tán legjobb lesz, néhány mutatványban a szerzőt 
magát megszólaltatni. így pl. a 75. lapon a Fortin-féle barométer
ről szólva így folytatja: „Még annál is pontosabb adatokat szol
gáltat a n o r m á lis  barometer. Ismertetése . . .  a kathetometerrel 
való leolvasás.“ Néhány sorral utóbb : „A ko lo s to ric (Viditől) egy 
rugalmas fedelű, légüres rézszeleucze . . . Működésének magyará
zata.“ Többet egy szót sem szól e két eszközről.

Hogy stílusával teljesen megismerkedjünk és az eddig mon
dottak igazolásáéi idézem a fény terjedése czímű 75. §-t, híven 
minden Írásjeleivel együtt.

„Valamely világító testből a fény minden irányban terjed, — 
terjedésének iránya — a fénysugár — isotrop közegben egyenes 
vonal. -— Bizonyítékok, — kísérlet.

Némely testek a fényt majdnem teljesen, mások csak bizo-
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nyos mértékben, s még mások épen nem bocsátják át. Átlátszó, 
— áttetsző, . . . nem átlátszó testek.

A fénynek egyenes vonalban való terjedésén alapszik az ár
nyék képződése. — Világító pont és világító test által okozott árnyék,
. . . (Kísérlet, 1. a 105. ábr.) . . . teljes árnyék, . . . félárnyék — 
Holdfogyatkozás és Napfogyatkozás.

Ugyanabból megmagyarázható a „sötét kamra“. (Leonardo da 
Vinci 1500. — Porta.) — Hogyan ? . . — Kísérlet . . . (L. a 146. 
ábr.). Miért nem keletkezik kép az ablakon át bejövő fénysuga
rakból? . . .“

Ilyen lapidáris stilus használatával nem kell csodálnunk, hogy 
a felpanaszlott nagy anyaghalmazt 320 lapon fel tudja dolgozni. 
Ez okozhatja azt is, hogy a könyv sok helyt azt a hatást kelti, 
mintha nem is kidolgozott tankönyv, hanem inkább vázlatszerű 
jegyzet volna nyomtatásban. Nem tagadom azonban, hogy elvétve 
szépen kidolgozott fejezetei is vannak, de azokat is klasszikus rö
vidségük miatt inkább egyetemi előadásoknak tartaná az ember.

Annyi bizonyos, hogy ilyen tárgyalással teljesen elérte azt, 
a mit előszavában mond, hogy t. i. a könyvéből „magolni“ ne 
lehessen. Hogy mégis jól szerkesztett tankönyvnek mondható-e az, 
e fölött ítéletet koczkáztatni nem akarok. Annyi azonban szintén 
bizonyos, hogy e túlságos rövidség gyakran kárára van a könyv
nek ; pl. említ egy nevet s utána tesz egy számot. Vagy többet, 
vagy semmit!

A perpetuum mobilével csak úgy végez, hogy miután kimu
tatta a munka és erély közti kapcsolatot, zárójelben ennyit mond: 
„(A perpetuum mobile!)“ — A 129. lapon a fénytörésre példa gya
nánt ezt mondja: „a Hastings és Reggio mellett észlelhető tüne
mény.“ (Nem restellem bevallani, hogy magam sem tudom miben 
áll e tünemény.) — Az endosmosisról szólva igy végzi a fejezetet: 
„Ezen alapszik Ausell vészjelzője, mely kőszénbányákban elárulja a 
mocsá.lég jelenlétét! — Leírása (L. 84. ábrát.). Than Károly je l
zője.“ (Egy szóval sem többet.) — A kaloriméterek végéu ez áll: 
,,(Schuller A. módosítása).“

Bátor vagyok kérdezni, oly fontosak-e Than készüléke és 
Schuller (helyesebben Schuller és Wartha) módosításai, hogy ezek
ről a középiskolai tanulóknak okvetetlenlil tudomást kell szerez
niük ? S ha már felemlíti a szerző, csak így ne tegye. Azt tartom, 
a felhozott példák alapján jogosan állítom : vagy többet vagy 
semmit! Igen sokat ölel fel, s e miatt nincs tere a részletek bővebb 
kifejtésére.

Zavarólag hatnak a gyakori gondolatjelek, melyeket a szerző 
kiváló előszeretettel használ; pl a 4. lapon : — 6 ,— 7 =  9. 
Az ember azt hinné minus jelekkel van dolga.

Szívesen elismerem azonban jó tulajdonságait is a mun
kának. Definitiói mind szabatosak; az energia megmaradásának
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elve csakugyan alapjául szolgál; az egyes tünemények magyará
zatánál folytonosan tekintettel van az energia átalakulásaira; a 
mágnességet nem külön, hanem az elektromosság keretében tár
gyalja; a kosmographia elemei czimű függelék kiválóan sikerült; tekin
tettel van az újabb kutatások eredményeire; példái találók és érdekesek.

De bár a könyv minden sora elárulja, hogy szerzője képzett 
és olvasott physikus. mégis fordulnak elő kisebb tévedések és 
tolihibák, a melyekre ezennel sort kerítek.

A sebesség egységét métermásodpercznek nevezi, de e kife
jezés az egész könyvben többé elő nem fordul; szinte fölösleges 
tehát e fogalomnak külön nevet adni. Helyes megjegyzés azonban, 
hogy az 1 mp alatt befutott útra nézve kiemeli, hogy az nem 
definitiója, hanem csak mértéke a sebességnek. Ugyancsak a
4. lapon a sebességről azt mondja, hogy az lehet egyenletes és 
változó; azt hiszem, helyesebb: állandó és változó; a mozgásra 
szoktuk mondani, hogy egyenletes. Az 5. lapon már erőről beszél, 
holott azt csak a következő fejezetben tárgyalja. Az erőről szóló 
rövidke fejezetben az erőt állandónak és változónak mondja ; mit 
ért változó erő alatt nem fejti ki, példát nem mond. A mit az 
általános erőről említ, tán fölösleges. Az anyag czimű fejezetben 
részecseket és tömecseket különböztet meg, annélkül hogy lényeges 
különbséget említene; ez a distinctio tehát fölösleges. A mole- 
külök és atomok közti különbség sincs elég világosan kije
lölve. Az adhaesiót a felület-,,elemek“ vonzásaként magyarázza; 
a fiú, ki geometriát tanult, ezt nem fogja megérteni. Az Atwood- 
gép tárgyalásánál módot talál a tehetetlenség állítólagos törvényét 
szóba hozni, a melyet ő különben maga is így fogalmaz : „vala
mely test mozgási állapotát egyedül kívül reá ható erők változ
tathatják meg.“ Csillag alatt megjegyzi, hogy a tehetetlenség 
törvényét a mozgás első törvétiyének szokás nevezni. Nézetem 
szerint a tehetetlenség épenséggel nem valamely külön tulajdon
sága a testeknek, és minthogy e fogalom implicite úgy is benne 
van akár az előbb idézett törvényben, akár magában az erő 
fogalmában, annak a számára külön kifejezést alkotni és használni 
teljesen fölösleges dolognak tartom s igen jól tudnám a mechanikát 
tárgyalni annélkül, hogy a testek u. n. tehetetlenségét csak szóval 
is említeném. Csodálom, hogy a szerző e szó fölösleges voltát be 
nem látja; igaz ugyan, hogy más szerzők is váltig használják, s a 
tünemények egész sorozatát csak általa vélik megfejthetni; de azt 
hiszem, hogy ennek csak a régi rossz megszokás az oka. Ezeknél 
fogva épenséggel nem fogadom el azt a tételt, melyet a szerző a 
18. lapon fölállít, hogy : „egyenletes sebességgel csak az a test 
bir, mely csupán csak tehetetlensége következtében mozog.“ Meg
engedem, hogy a kifejezésmód igen kényelmes, de félreértésekre 
adhat alkalmat, mert azt is ki lehet ebből olvasni, hogy a testet 
tehetetlensége bírta mozgásra, holott ezt oly erő tette, a mely
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később megszűnt hatni. Készemről a tételt így formuláznám: a 
mozgó testnek, ha semmiféle erő nem hat rá, állandó (és nem egyen
letes) a sebessége. A szerző egykarú és kétkarú emelőket is ismer, 
holott ő maga is állítja, hogy az „egykarú" emelőnek is két karja 
van. Azt tartom, hogy ezt a hibás kifejezést leghelyesebben az 
egyoldalú és kétoldalú szavakkal kellene kicserélni, a melyek egy
úttal a definitiót is magukban foglalják. Fogadást ajánlhattam 
volna, hogy a legújabb physikában a római mérleg (vagy mázsáié) 
ismét gyorsmérleg gyanánt fog szerepelni. Az a szerencsétlen flótás, 
a ki a Schnellwage-ba,n a Schnell szót gyorsmik fordította, holott 
az schnellen: kicsapni, kibilleni szóból ered, csakugyan örömét lel
heti e mű alkotásában, a mely nemcsak valamennyi physikánkban 
(a Hellerét kivéve) pompázik, hanem még a Révész technikai szó
tárába is megtartotta diadalmas bevonulását. Hiba, hogy a szerző 
a miniszteri rendeletet nem respektálja, midőn még mindig a régi 
jelöléseket használja; pl. : □  m-t ms helyett. A méterkilogramm 
jelölésére is helyesebb a mkg mint a szerző használta kgmet.

Tolihiba több helyütt van ; igy a 139. lapon a 3. bekezdés első 
mondata nincs befejezve; a 183. lapon a víz olvadási pontjáról van 
szó; a 193. lapon faj síiig áll fajmeleg helyett; a 920. lapon a Da- 
niell - elemnél a Cu kimaradt. Sajtóhibát is lelünk, ha épen kere
sünk, kijavítva és javítatlanul; pl. a 126. lapon a homorú tükör 
képtávolának levezetésénél OF áll CF helyett; a tizedes mérleg 
levezetésében két sajtóhiba is van.

Végre a nyelvezet általában világos (a stílust már ismerjük); 
elismerésre méltó physikai szempontból, hogy súlypont helyett 
tömegközéppontot használ, nyelvészeti szempontból, hogy a régi 
rossz szók helyett emelőt, messzelátót i r ; de lehetne a szerző e 
tekintetben következetesebb is, mert még mindig hű marad az 
olyan alkotásokhoz, minők ; fogpont, kanyarcső, feszélv, ábra stb.

íme mennyi kifogás tehető a munka ellen, a melyről egy 
szóval sem vitatom, hogy bizonyos megszorításokkal igen használ
ható tankönyvnek ne váljék be, mivel meg vagyok győződve, hogy 
a sok kifogás egymagában nem elegendő valamely munka feltét
len elitélésére.

(Budapest.) Ekkori Antal.

Ásvány-, kőzet- és földtan. (Krieseh János: A természetrajz vezérfonala. Har
madik rész.) Hatodik teljesen átdolgozott kiadás. Írták dr. K o c h  A n ta l  és dr. 
K o c h  F e r e n c z . Egy tábla jegeczalakokkal. Budapest. 1887. Kiadja Nagel Bernát.

Ára 1 frt 60 kr.
E tankönyv teljes 212 lap, melyből a chemiai előismeretekre 

az 1—49., az ásványtanra az 50—154., a kőzettanra a 155—173. s 
végül a földtanra a 174—212. lap esik. Beosztása tehát arányos; de 
egészben véve a mű oly nagy terjedelmű, hogy heti három órával 
csak azon esetben végezhető el, ha ismétlésre egy órát sem szá-



miiünk. E nélkül pedig- az eredmény, figyelembe véve a tárgy 
nehézségét, mert kétségbe vonnunk nem lehet, hogy e tárgy a 
IV. osztály szellemi erejét felülmúlja, valamint azt, hogy az 
ásványtan neve alatt voltaképen négyféle tárgyat kell tanítanunk, 
tehát új meg líj fogalmakat begyakoroltatnunk : nagyon is koczkáz- 
tatva van.

A chemiai rész, a tantervnek megfelelően, a levegő és víz 
tanításával kezdi s ezeknek alapján megismerteti a keveréket és 
vegyttletet, valamint a parányt és tömecset, a vegyképletet stb. A 
szénnel kapcsolatban az égést, erjedést, rothadást, az albuminatokat 
és szén-hydratokat, majd a phosphort. sulphurt, chlort stb. s ezeknek 
alapján a szervetlen és szerves savakat. Később a fémeket tanítja 
kapcsolatban az aljakkal és sókkal s végűi a vegyészeti czikkeket 
és a vegyképletek levezetését.

Egészben véve tehát felöleli mind azt, a mit chemiai előisme
retül nyiíjthatunk. még pedig oly módon, a minővel megeléged
hetünk. Tárgyi hibával egyáltalán nem találkozunk; de itt ott egy 
kis következetlenség és elhamarkodás nyomaira akadunk, a mi az 
egész chemiai résznek összhangját megzavarta. Következetlenség pl. 
az. hogy általában tapasztalati képleteket használ s mégis tanít 
helyettesítésről é$ chemiai értéküségröl, különben is ez utóbbiaknak 
megmagyarázására csak a chemiai rész befejezésénél jutott hely. 
Szintén ily következetlenségnek kell tartanom azt, ha azelőtt beszé
lünk anliy(Iratokról és hydratokról, mielőtt kellően megmagyaráz
hattuk. Elhamarkodásnak tartható péld. mindjárt a 10. lapon az 
Avogadro-féle törvény tanítása, avagy feltehető-e az, hogy az olyan 
tanuló, kinek most kezdjük tanítani a chemiát, ezt jól megértse: 
„A vegytiletek gázalakban egyenlő térfogatokban egyenlő nyomás 
és egyenlő hőmérsék mellett egyenlő számú tömecset tartalmaznak.“ 
Forduljunk csak a physika tanárához, majd felvilágosítást ád arra 
nézve, hogy az ő VIII. osztálybeli tanítványai is mennyire vannak 
tisztában pl. csak a térfogat fogalmával. Az elhamarkodás különben 
jelentkezik a chemiai folyamatok részletező, aprólékos előadásában 
is és e miatt a legtöbb esetben nem láthatja a tanuló a fát az 
erdőtől. Mire elbeszéli a bonyolódott chemiai folyamatot, elfelejti a 
dolog tulajdonképeni velejét. Ebbéli állításom igazolására csak 
egyetlenegy példára, a kénsav (2(3. 1.) leírására hivatkozom. A
szorosan vett chemiai műkifejezések, gyakran idő előtt is, egymásra 
vannak halmozva annyira, hogy egyebet se tegyünk, mint azokat 
magyarázzuk. Általában az egész chemiai részen sötét vonalként 
húzódik végig ama jelenség, mely világosan mutatja a gyermek 
eszejárásának s ismereteinek figyelembe nem vételét.

Legfőbb hiánya azonban e résznek a stilus magyartalansága. 
Ha végig olvassa ezt nyelvünknek valamelyik őre, kezeit össze
csapva azt fogja kiáltani kétségbeesésében : a természettudósokkal 
nem bírunk, hiábavaló minden igyekezetünk a nyelv javítása érdé-



kében, a természettudományi irodalom azt figyelembe nem veszi! 
De nemcsak a nyelvőr, még a laikus is megütközik az ilyen kifeje
zéseken : lassan lehagyjuk párologni; gázcZvezető cső; égő gyertyát 
hozunk a hydrogennel telt cylinderbe; lett kimutatva; lesznek tár
gyalva; Ha a retortába fa darabkák helyett kőszenet adunk; vegyü- 
letek leválasztására; kéménybe ehezető; elegendő levegővel eléghet; 
előállításnál zinkbol le volt írva; mely szintén egy alkohol; miké]» 
történik az, hogy daczára annak, hogy annyi; előjön az emlős; A 
növényekben rostjainak és szilárd vázának főalkatrészét képezi; 
kéndus ; lesz besűrítve ; festanyagot; Ez kezelve lesz; A szerves savak 
többnyire gyengébb savak, mint a szervetlen savak; a salakkal 
együtt Icifolyasztatik; az oldatot leemelik; ki lett lugozva; Erre ki 
lesz sózva.

Ilyen és hasonló rossz kifejezésekkel tömve van e tankönyv 
chemiai része, miből gyanítható, hogy általános előadási nyelve 
sem üti meg a mértéket. Ennek igazolására álljon itt egy két 
idézet: „2. Phosphorsav: H.d DOi . E sav nyeretik, ha közönséges 
sárga phosphor hig légenysavval retortában főzetik, a fölös légeny- 
sav lepároltatik és a visszamaradó tömeg porczellán-csészében 
szörpsürüségig lepároltatik : mire a kihűlésnél kikristályodik. Vízben 
könnyen oldódik és erős, de kellemes savanyu Ízzel bir. Használ- 
tatik a gyógyászatban.“ (26. 1.) — „3. Légenysav (salétromsav): 
H N 0 3. Előállítására üveg retortába (14. ábra) salétrom (légeny- 
savaskáli) adatik, ehhez a kelleténél valamivel több (szeretném tudni 
mennyi az?!) kénsav töltetik és aztán a keverék lievíttetik . . .“ 
(27. 1.) — ,.2. jEczetsav: . . . kettős fenekű és oldalnyilásokkal 
biró, felül nyílt hordó eczettel átitatott faforgácscsal megtöltetvén, 
kis nyílásokkal biró fedő segélyével a big spiritusz rajta keresztül 
folyni hagyatik.“ (!) (28. 1.) — „1. Szénsavas káli (hamuzsir). . . A 
hamu vízzel ki lett lugozva, a lúg lepárologtatva és a visszamaradó 
tömeg izzítva . . .  Az oldat aztán ismét lepárologtatott és izzíttatott, 
a midőn a tisztított hamuzsir fehér tömeg alakjában előállott . . .“ 
(3'J. 1.) — „Porczellán. Igen finomra iszapolt kaolint és adalékot (föld 
pár, kevés kovasav és gypsz) egymással jól összekeverve, plas- 
tikus péppé gyúrnak. Ezt különféle alakba hozva előbb levegőn 
szárítják . . . Erre kihozva a kemenczéből, máz auvaggal vonatják 
le . . .“ (45. 1.)

Elég a példából ennyi, ha azt mondhatom, hogy tankönyvünk 
első részének bármelyik lapját megtekintve, kiki meggyőződhetik 
bő mértékben tárgyilagosan elmondott észrevételeimről.

E könyv második része t. i. az ásvány-földtani épen ellentéte 
az elsőnek, stílusa könnyen érthető, világos és magyaros. Előadása 
könnyed, a tanuló felfogásához alkalmazott és gyakorlatias.

Valamint a chemiai úgy a földtani rész is számos instructiv 
képpel van felszerelve s a könyvhöz egy tábla kristály alakrajz ran 
csatolva a kristályok készítésének megkönnyítésére. Az ásványtani
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részt emeli a könyvben felsorolt — tehát a közönségesebb — ásvá
nyok meghatározására készített táblázat.

Mindezek alapján tehát, figyelembe véve azt, hogy oly ásvány
tani kézikönyvnek a megírása, melyben a ehemiai alapismeretek a 
mai tantervnek megfelelően s kellő mértékben meglegyenek, egyike 
a legnehezebb feladatoknak, véleményemet a következőkben foglal
hatom össze: bár tankönyvünk kissé terjedelmes s a cliemiai rész 
stílusa a szó szoros értelmében elhibázott, mindazonáltal a fő-, t. i. 
az ásvány-földtani, résznek ugyszólva kifogástalansága által a haszná
latra jogosan számíthat. Nem hallgathatom el azonban ama néze
temet, hogy tankönyvünknek megrövidítése s igy olcsóbbá is tétele 
nagyon kívánatos; a ehemiai résznek pedig mielőbbi átdolgozása 
elodázhatatlanul szükséges.

(Csurgó.) Vida Károly dr.

Program m -értekezések.

(Az 1885—86. évi lyceumi, gymnasiumi és reáliskolai értesítőkből.)

A következő összeállítás 116 középiskola programm-értekezé- 
seit foglalja magában. 55 középiskola vagy semmiféle értekezést 
nem közölt vagy csak nekrologust és más olyasféléket, melyek nem 
mehetnek értekezés számba. Hátra van 7 intézet (4 ev. ref. és 3 
ág. ev.), melyeknek értesítői még nem érkeztek be.

a) Theologia.
T omcsányi Lajos : A művelt Európa tudósainak 300-ados tévedése. 

(Kalocsai kath. főgymn. I li—XXI.)

b) Magyar philologia.
Gleidura Géza : Tompa Mihály költészete (Rozsnyói kath. főgymn.

3—18.)
Hajdú J ános: Faludi Ferencz mint költő és prózairó. (Szombathelyi 

kath. főgymn. 1—36).
Imre Lajos : Valami a találós mesékről, különösen a czinkotai 

kántorról szóló adomáról. (Hódmezővásárhelyi ev. ref. főgymn. 
3 -1 4 ).

Költ a i Virgil : Arany János élete és költészete. (Győri kath. 
főgymn. 1—189).

K ulcsár András: A magyar vers fejlődése 1772-ig. (Csurgói ev. 
ref. főgymn. 3-—24).

Majoros J ózsef : A tárgyas igeragozásról. (Pozsony-szt-györgyi kath. 
algymn. 3—23).
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Schuber Mátyás : Matthisson hatása Berzsenyire. (Rozsnyói ev. 
főgymn. 3—15).

Veres Samu: Tompa Mihály a forradalom alatt és után. (Rima- 
szombati egy. prot. gymn. 3—14).

Veress I gnácz : A magyar igenév használata általában és Petőfinél 
különösen. (Nagyszebeni m. kir. áll. főgymn. 3—40).

c) Classica philologia.

Bászel Aurél : Plátón jelentősége korunkra, nevezetesen az érettebb 
tanuló ifjúságra nézve. (Fehértemplomi m. kir. áll. főgymn. 
3—37).

Danielovics Kálmán: Homeros világa két eposza alapján. (Ungvári 
kir. főgymn. 3—81).

Drajkó Béla : Horatius ethikai elvei. (Budapesti IV. kér. kath. 
főgymn. 1—60).

F arkas J ó zsef: Uticai Marcus Porcius Cato élete. (Kolozsvári kath. 
főgymn. 1—111).

F inta Ferencz: Az aesopusi meséről. (Ersekujvári kath. gymn. 
3—19).

Fludorovics J ános: Q. Horatius Flaccus bölcsészeti nézetei. (Deb- 
reczeni kath. gymn. 3 — 15).

Grósz Ernő : Miképen lett Q. Horatius Flaccus költő Augustus csá
szár egyeduralmának megszilárdítója. (Késmárki ág. ev. főgymn.
1— 14).

Kempf J ózsef : A jóslás a régi görögöknél. (Budapesti László-féle 
magán gymnasium 7—13).

Kempf J ózsef : Lycurgus szónok élete és Leoerates ellen tartott 
beszéde. (Budapesti V. kér. kir. kath. főgymn. 3—231.

Kiáltossy J ózsef : A római fiúk neveltetése és iskolai élete. (Buda
pesti VII. kér. áll. gymn. 3—31).

Matter J ános : Az attikaiak házasságkötése és fölbontása. (Váczi 
kath. főgymn. 3—40).

P ecz Vilmos : Aeschylusból. (Budapesti ág. ev. főgymn. 1—27).
Rosetii Arnold: Kreon az Antigonéban. (Aradi kir. főgymn. és áll. 

főreálisk. 1—15).
Szenczy Győző : A gyermeknevelés a régi görögöknél. (Bajai kath. 

főgymn. 5—36).
Varjú J ános: A régi rómaiak nyilvános játékairól. (Nagykárolyi 

rom. kath. gymn. 3—34).
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Vincze Ambro : Az areopag. (Székesfehérvári kath. főgymn. 3—51).
? : A római nép életéből. (Kézdivásárhely-kantai róm. kath.

algynm. 3—16).
d )  Modern philologia.

Berghoffer J ózsef : Gli Elementi Germanici della lingua Italiana. 
(Fiumei m. kir. áll. főgynm. 3—31).

F aith Mátyás: Don Carlos. (Budapesti 11. kér. kir. kath. főgymn. 
3—20).

Dr . Vajda Emil : Attila szereplése a Saumundar-Eddában, a Wal- 
tharius és a Nibelung énekben. (Székelyudvarhelyi m. kir. áll. 
főreálisk. 3—31).

Zsámár L a jo s : Az igemódok és idők használata a latin és franczia 
nyelvben. (Lőcsei m. kir. áll. főreálisk. 3—24).

e )  Történelem.
Abday Asztrik : Rogerius mester siralmas éneke. (Kőszegi kath. 

algynm. I—X. 1—39).
Bakó István : Történelmi jegyzetek Léva múltjából. (Lévai kath. 

főgymn. 3—52).
Györik Marton : Magyarország érmei. (Pozsonyi ág. ev. lyceum 

1—105).
König Pál: Sarmizegetusa. (Dévai áll. főreálisk. 3—9).
Kővári K ároly: Martinuzzi György bibornok. (Keszthelyi róm. kath. 

gymn. 5—30).
Laczka Sándor : Huss János és prágai Jeromos, mint a reformáczió 

vértanúi. (Karczagi ev. ref. algynm. 6 —48).
Németh Gy. Kálmán: A magyar nemzeti szellem ébredése és törek

vése II. Leopold korában. (Nagybányai kath. főgymn. 1—66).
Németh Vilmos : Néhai Király József pécsi püspökről Komárom- 

megye és város nagy jótevőjéről való emlékezés. (Komáromi kath. 
gymn. 7—62).

Rosenauer Mihály : Studien zur Kritik ungarischer Geschichtsquel
len für die Zeit Stephans des Heiligen. (Medgyesi ág. ev. főgym. 
5—23).

Schönvitzky Bertalan : Adatok a pozsonyi gymnasium épületének 
történetéhez. (Pozsonyi kir. főgymn. 1—51).

Schuller H. : Beiträge zu einer Lebensbeschreibung des Freih. 
Samuel v. Bruckenthal. (Nagyszebeni ág. ev. főreálisk. 2—22).

Szabó J. Elek : Szárazföldi közlekedő eszközök a rómaiaknál. (Tatai 
kath. algymn. 3—23).
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T óth Lörincz: Adalékok az ipar és kereskedelem történetéhez 
Kassán. (Kassai kath. főgymn. 1—108).

f) Földrajz.
Mártonfy La jo s: A mi nagy kirándulásunk. (Szamosuivári kath. 

gymn. 3—22).
Regéczi Sándor : A földrajz történetéből. (Szathmári ev. ref. gymn.

15—34).
Serényi Imre : A karavánkák. (Győri áll. főreálisk. 3—21).
Soó Gáspár : Udvarhelymegye földrajza. (Székelyudvarhelyi kath. 

főgymn. 3—241.

g) Természetrajz.
Bajay Amand J ózsef: Vulkanismus. (Miskolczi kath. algymn. 3—13).
Gallik 0. : Az édesvízi Diatomaceákról (Bacilláriák) általában, 

azon fajok felsorolásával, melyeket vidékünkön találtam. (Pápai 
kath. algymn. 3—66).

Harmath Gergely : A kigyók méregkészliléke. (Nagykanizsai kath. 
főgymn. 3-—33).

P etrogalli Arthur : Kirándulás Trencsén közvetlen környékére. 
(Trencséni kir. kath. főgymn. 3—9).

T mák J ózsef : Adatok Zólyom megye északnyugati részének flórá
jához. (Beszterczebányai kir. kath. főgymn. 13—26).

h) Chemia.
B ankó Vilmos: A vegytani gyakorlatok szerepe a reáliskolai okta

tásban. (Budapesti II. kér. áll. főreálisk. 3—12).
i) Physika.

Avéd J ákó : A gyulafehérvári meteor, állomás észleletei 1885. évről. 
(Gyulafehérvári róni. kath. nagygymn. 17—19).

Biatsy Demjén : A delejes alvás és alvajárás (Soproni kath. főgymn.
3—19).

Bőd Lajos : A gravitáczió és annak elméletei. (Székesfehérvári m. 
kir. áll. főreálisk. 3—13).

Egyed Mózes : A pancsovai meteorologiai állomás. (Pancsovai m. 
kir. áll. főgymn. 3—13).

Ignics Boldizsár: Az egri főgymnasiumnál elhelyezett meteorologiai 
íiókintézetnek 1885-ki észleletei. (Egri kath. főgymn. 28—30).

Szakmáry J ózsef : Adatok a beszterczebányai kir. főgymnasium 
meteorologiai észlelő állomásából az 1885. évről. (Besztercze
bányai kir. kath. főgymn. 27—29).
Tanáregyesületi Közlöny. XX. 13
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jSzontágh Gusztáv : Az elektrikus világítás fejlődése, előnyei és 
eddigi alkalmazása. (Békési ev. ref. gymn. 3—20).

W issinger Károly : Népszerű értekezés az időjárás megfigyeléséről. 
(Gyöngyösi kath. gymn. 8—5).

? : A hajcsövesség elmélete. Folytatás. (Lőcsei kir. kath.
főgymn. 3—23).

j )  Mennyiségtan.

Веке Manó : A számrendszerről. (Budapesti V. kér. állami főreálisk. 
3—18).

Demeczky Mihály : A rationalis gyökök elméletéhez. (Nagyváradi m. 
kir. áll. főreálisk. 3—15).

É beri.ing J ózsef: A goniometria és trigonometria alapképletei. (Buda
pesti VIII. kér. közs. főreálisk. 3—22).

Szutrély István : A láncztörtek. (Újvidéki kir. kath. főgymn. 
X—XXII).

k) Ábrázoló geometria.

Klug Lipót : Perspectiv helyzetű tetraéderek az n méretű térben. 
(Pozsonyi közs. főreálisk. 1—13).

l) Philosophia (és rokon).
Gebauer I z o r  : A darwinizmus. (Pécsi kath. főgymn. 1— 22).
Halász Sándor Kelemen : A lélek halhatatlansága. (Esztergomi 

kath. főgymn. 3—33).
Requinyi Géza : Az emberiség művelődésének iránya. (Pécsi m. kir. 

áll. főreálisk. 3—26).
Szabó F erencz : A nevezetesebb indulatok és szenvedélyek. (Kecs

keméti kath. főgymn. 3—28).
Szabó I gnácz : A látás. (Egri kath. főgymn. 1—27).

m) Paedagogia és Didaktika.
Babik J ózsef: Tehet-e a szülői ház a túlterhelésről? (Eperjesi kir. 

főgymn. 1—20).
Beczner F rigyes : A magyar nyelv tanításának története. (Debre- 

czeni közs. reálisk. 5—21).
Botiiár D á n iel : Az elemző kérdező tanalak Socratesnél. (Felső

lövői ág. ev. gymn. 3—9).
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Brancsics Blagoj : Природнп дар и васпитатъе (A természeti 
tehetség és a nevelés. Újvidéki gör. kel. főgymn. 4—21).

Füredi J ános : Tanítsuk-e gymnasiumainkban a classicai nyelveket. 
(Sátoraljaújhelyi kath. gymn. 3—16).

Hayek Yincze : A középiskolai tanárok természetes szövetségesei a 
nevelés-oktatásban. (Nyitrai kath. főgymn. 3—21).

Himpfner Béla : Nevelő tanítás a középiskolában. (Beszterczebányai 
kir. főgymn. 7—12).

Horvát Kezsö : Az idegen nyelvek tanításának hatásáról az anya 
nyelvre. (Slimeghi közs. reálisk. 3—10).

Horvát Sándor : Nehány szó a tanulókhoz. (Rózsahegyi kath. 
algymn. 3—14).

Kármán Mór : Ausztria és a nagyobb német államok gymnasiumi 
tervei. (Budapesti középisk. tanárképző főgymn. 1—74).

Kováts Antal : Fáy András meséi mint a nevelés segítő eszközei. 
(Máruiarosszigeti kath. algymn. 3—19).

K osztolányi Árpád : A szülői ház közreműködése a természettudo
mányok oktatásában. (Szabadkai közs. főgymn. 3—18).

Latkóczy Mihály : B. Brüdern József és a műegyetem legelső csi
rái Magyarországon. (Soproni m. kir. áll. főreálisk. 3—13).

Lévay Im re : Van-e szükség a latin és görög nyelvre a gymnasiuin- 
ban ? (Veszprémi kath. főgymn. 3—15).

M o k o s  Gyula : Egy fejezet az iskolai egészségtanból. (Pápai ev. ref. 
főgymn. 1—49).

Odörfer Kristóf : A nevelő és a büntetés. (Soproni Lahne-féle közép
isk. I—XX).

P feiffer Antal : Herbart és paedagogiai elvei. (Temesvári kath. 
főgymn. 3 —59).

P letosu Greo : Educatiuuea si mstructiunea in Gimnasiu. Concen- 
tratiunea in invetiamentulu secundariu. (Naszódi görög kath. 
főgymn. 3—29).

Ragány K ároly : Mikép fokozhatják a szülők gyermekeik szorgal
mát s mikép háríthatják el ennek némely akadályait ? (Szat
mári kir. kath. főgymn. 3—32).

R o m b a u e r  E m il  : A reáliskola hivatásáról. (Brassói m. kir. áll. főreál
isk. 3—21).

Schnábl Róbert : A pályaválasztásról. (Lugosi kir. kath. főgymn. 
3—12).

13*
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Vécsey Benedek : Mit kell a tanuló ifjúnak magánóráiban olvasnia 
és hogyan? (Kisszebeni kath. algymu. 3—10).

Zindl Béla : Az ó-classicus tanulmányok értékesitése a gymna- 
siumban. (Selmeczi kir. kath. gymn. 3—48).

n) Methodus.
Bakla Kálmán : Arany János Toldijának módszeres kezeléséről. 

(Jászberényi közs. főgymn. I. 3—16).
Baeseanu Andr. : Cate- va observari cu privire la propunerea stu- 

diului istorei. (Észrevételek a történelmi tanulmányok előadá
sához. Brassói gör. kel. főgymn. és alreálisk. 3—27).

Bartók I stván : A hittan módszeres kezeléséről. (Jászber. közs. 
főgymn. II. 16—23).

Geréb J ózsef : Sinon csele Vergilius Aeneisében. (Losonczi m. kir. 
áll. főgymn. 3—18).

Kessler Károly : Zum Unterrichte in der griechischen Sprache. 
(Segesvári ág. ev. főgymn. 5—23).

Obermayer György : Nehány szó az olvasmányok kezeléséről. (Esz
tergomi közs. reálisk. 3—14).

P rilisatjer Adolf : Adalék a középiskolai felsőbb osztályú mathe- 
matikai oktatáshoz. A trigonometria alapvetése. (Kaposvári m. 
kir. áll. főgymn. II. 21—31).

Schambach Gyula : A latin nyelvi kezdő tanítás praxisából. (Kapos
vári m. kir. áll. főgymn. I. 1—-20).

Szombathy I stván : A frauczia nyelvi olvasmányok kezeléséről. 
(Kecskeméti m. kir. áll. főreálisk. 3—11).

Závodszky Adolf : Tervezet az ábrázoló geometriának a jövő tan
évvel életbe lépő új tanterv és útasítások szerinti előadására. 
(Szegedi áll. főreálisk. 3 —18).

Z ólyomi Simon : Római classicusok a gymnasiumban, tekintettel a 
latin nyelv gyakorlati elsajátítására. Tibullus egyik elegiája. 
(Félegyházi közs. algymn. 3—22).

o) Vegyesek.
Benka Gyula : Iskolai épületünk főbejáratának örökségképen reánk 

maradt fölirata. (Szarvasi ág. ev. főgymn. 2—13).
Császár Károly : Huszonöt év múltával. (Budapesti IV. kér. közs. 

főreálisk. 3—9).
D orogi Ignácz : Az iskola diszlobogójának felavatása. (Temesvári 

áll. főreál. 3—18).
Glósz Miksa : A csíksomlyói róm kath. főgymnasium tanári könyv-
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t á r á n a k  v á z la t o s  t ö r t é n e t e .  ( C s ik s o m ly ó i  r ó m . k a t h .  f ő g y m n .  
3 — 3 7 ) .

L a s s ú  P i u s  : A z  e m b e r  e r e d e t i  t e s t g y a k o r l a t i  é l e t e .  ( S z o ln o k i  k ö z s .  
g y m n .  3 — 1 0 ) .

Magyar Gábok : A  s z e g e d i  f ő g y m n a s iu m  új é p ü le t e ,  v i s s z a p i l la n 
t á s s a l  a z  in t é z e t  t ö r t é n e t i  v á z la t á r a .  ( S z e g e d i  k a t h .  f ő g y m n .  
3 — 3 8 ) .

Margai.its Ede : A  z o m b o r i  áll. f ő g y m n a s iu m  uj épülete. (Z o m b o r i  
áll. f ő g y m n .  3 — 1 9 ) .

P o d h e á d s z k y  M i h á l y : P a n e g y r ic o n  h o n o r ib u s  J o a n n is  S im o r . ( T r s z te -  
n a i  k ir .  k a th .  f ő g y m n .)

S imsa K ö k n é l  : A  m u n k á c s i  k ir . á l la m g y m n a s iu m  t a n á r i  k ö n y v t á 
r á n a k  le l t á r a .  ( M u n k á c s i  m . k ir . á l l .  g y n m .  3 — 5 3 ) .

? : A  n a g y v á r a d i  f ő g y m n a s iu m h o z  k ö t ö t t  a la p í t v á n y o k .  ( N a g y 
v á r a d i  k a t h .  f ő g y m n .  3 — 2 2 ) .

? : H ó d o la t  V a s z a r y  K o lo s  p a n n o n h a lm i  f ő a p á t  ú r n a k . ( K o 
m á r o m i k a t h .  g y m n .  3 — 6 ) .

? : A z  e n g e d é ly e z e t t  v a g y  e l t i l t o t t  ta n -  é s  s e g é d k ö n y v e k  b e 
t ű s o r o s  j e g y z é k e  1 8 6 1 - t ő l  a z  e n g .  t a n k ö n y v e k  X X X I I .  j e g y 
z é k é i g .  (M a g y a r ó v á r i  k a t h .  a lg y m n .  3 — 3 6 ) .

Ö s s z e á l l í t o t t a  d r .  F i n á c z y  E r n ő .

LAPSZEMLE.

Olvasmányok magyarázata. A L ehrproben u n d  Lehrgänge  f. évi 
júniusi füzetében érdekes methodikus dolgot közöl többek közt dr. F rick  
Ottó, a szerkesztő, ily czím alatt : D er allgem eine G ang einer In terp re

ta tion. Minthogy az egész nem hosszú, jónak látjuk csaknem egész ter
jedelmében reprodukálni. Frick jó eleve megjegyzi, hogy ez a vázlat 
csak nyers anyagnak tekintendő s csak a legszükségesebb ujj mutatásokat 
foglalja magában, végre hogy kivólókép a középső osztályok olvasmányait 
tartotta szem előtt.

Az interpretatió czélja, hogy a tanulót a szöveg felett bizonyos 
relativ uralomra segítse. Ennek első föltétele, hogy a tanár áttekinthető 
kis egységekre tagolja az anyagot és egy vagy több ily egység elvégzését
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czélu l tű z z e  k i. R ö v id  tá jé k o z ta tá s t  k e ll  e lő r e b o c sá tn ia  a v á r t új tá rg y 

n a k  a m ár ism e r t  ta r ta lo m m a l va ló  ö ssz e fü g g é sé r ő l, m ár a k á r  ú gy , h o g y  

a  ta n u ló k k a l fe lo lv a s ta t ja  é s  ú jó la g  le fo r d ítta tja  a  m e g e lő z ő  egységet, de  

ú g y  h o g y  m e g v á rja  tő lü k  an n ak  b e b iz o n y ítá sá t , h o g y  az o lv a so tta k a t  

tö k é le te s e n  é r tik , de  e g y ú tta l a rró l is  g o n d o sk o d ik , h o g y  a  fe le lő  ta n u ló k  

az e g é sz  o sz tá ly t  az i l le tő  k é p z e tk ö r b e  v o n j á k ; a k á r  ú g y , h o g y  c o n c e n tr á ló  

k é r d é se k e t  te s z  fe l a tá r g y a lta k  ta r ta lm á r ó l (a  leg u tó b b  le ir t  helyzetekről, 
alkatrészekről, [h e ly , id ő , c se le k v ő  sz e m é ly e k ] , thém ákról s tb .)  —  a k á r  

v é g r e  ú g y , h o g y  k ie m e l e g y e s  p o n to k a t  vag y  v o n á so k a t , m e ly e k  g y ü m ö l

c sö z ő  k a p c so la tr a  a lk a lm a so k .

M o st  k ö v e tk e z ik  :

I . E g y  k ö n n y e n  á t te k in th e tő  k is  e g y sé g n e k  (m o n d a tc so p o r tn a k ) a  

tanár á lta l v a ló  f e lo lv a s á s a ; m e rt a ta n u ló , m íg  te lj e s e n  n em  é r t i a  

sz ö v e g e t , h e ly e s e n  é s  é r te lm e se n  n em  is  o lv a sh a tja . E  fe lo lv a sá s  arra  

v a ló , h o g y  az e g é sz  o sz tá ly  f ig y e lm ét a  sz ö v e g  tá rg y á ra  fo r d ítsa , m ár jó  

e lő r e  k ö z ö s  m u n k á b a  v o n ja , f ig y e lm es  v á r a k o z á s t  é b r eszsz e n  és b izo n y o s  

e lő z e te s  ö ssz e fo g la ló  fe lfo g á s t  k é sz ít s e n  e lő .

I I .  A  fe lo lv a so t t  k is  egységet a  ta n u ló  e lő le g e se n  fo r d ítn i p ró b á lja , 

d e ú g y , h o g y  az  ő m ű k ö d é se  a  tö b b ie k  fig y e lm é n e k  is  k ö z é p p o n tjá v á  

v á lik  s íg y  a  fo r d ítá s  e s e t le g e s  h iá n y a it  a  r á k ö v e tk e z ő  m e g b e sz é lé s  a lk a l

m á v a l a  tö b b ie k  ja v íth a tjá k . A  ta n á r  ő r iz k e d jé k  a t tó l ,  h o g y  a  ta n u ló v a l  

m in d já r t ez  e ls ő  fo r d ítá s  a la tt  p á r b e sz é d b e  e r e sz k e d jé k , m ert a  töb b i  

ta n u ló  k ö n n y e n  a z t  g o n d o lh a tja , h o g y  a  ta n á r  c sa k  az i l le tő  ta n u ló v a l 

d isk u r á l, n e k ik  sem m i k ö z ü k  h o zzá . A  ta n á r  ez  a lk a lo m m a l c sa k  o ly a n 

k o r  sz a k íth a tja  fé lb e  a  ta n u ló t , h a  arró l van  sz ó , h o g y  k ö n n y e d  f ig y e l

m e z te té s se l  n a g y  t é v e d é s tő l  óv ja  m eg .

II I . M o st  k ö v e tk e z ik  a  tu la jd o n k é p e m  in te r p r e ta t ió  a  ta n á r  r észé rő l, 

m e ly  az e g é sz  o sz tá ly  r é s z v é té t  a  k ö z ö s  m u n k á v a l v iz sg á la n d ó  tá r g y  k ö ré  

v on ja . E b b en  a k ö v e tk e z ő  m e n e t  a j á n la t o s :

1 . A  k iin d u ló  p o n t  i t t  is  az e g y e s  egységek á lta lá n o s  h e ly z e té n e k  

ö s s z e s  fe lfo g á sa . E z t  az ö ss z e s  (e lm é le t i)  fe lfo g á s t  éb ren  k e l l  ta r ta n i az 

á lta l,  h o g y  jó e le v e  czim eket a la k ítu n k , m e ly e k  m in d en  e g y sé g  fő ta rta lm á t  

r ö v id en  ö s s z e fo g la ljá k  é s  a  m e g é r té s  to v á b b i m eg a la p ítá sá ra  n é z v e  új 

irányvona lakká  é s  tám asztékokká  v á ln a k . A  n y e r t  e r e d m é n y t graphika ilag  
is  f ix ir o zn i k e l l ,  a k á r  fü z e tb e  je g y z é s ,  ak á r  az i l le tő  je lle m z ő  sza v a k n a k  

a sz ö v e g b e n  v a ló  r e n d e s  a lá h ú zá sa  á lta l.

2 . A z  e g y e s  d o lg o k n a k  a la k  é s  ta r ta lo m  sz e m p o n tjá b ó l p o n to sa b b  

m e g fig y e lé se , m in t v a la m e ly  te r m é sz e t i  tá rg y n á l :

a ) A la k ila g . I t t  is  le g e lő sz ö r  az e g é s z n e k  h e ly e s  fö lfo g á sá t  k e ll
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b iz to s íta n i az  á lta l,  h o g y  az e g é sz  o sz tá ly ly a l k ö z ö se n  d o lg o z v a  a  m o n 

d a to k  ta g o z á sá t  é s  a  p e r ió d u so k  s z e r k e z e té t  k im u ta tju k ;  k ö v e tk e z ik  a  

sz a v a k  h e ly e s  j e le n té s é n e k  m e g á lla p ítá sa ;  a  ta n u ló k a t  rá  k e l l  v e z e tn i,  

h o g y  ta lá ló , íz lé s e s  é s  az író  s t ílu sá n a k  m e g fe le lő  k ife je z é s t  ta lá lja n a k .  

A  le g n e v e z e te se b b  d o lg o k a t  a z o n n a l fö lj e g y e z te tjü k  a  p r a e p a r a tió s  fü z e tb e ,  

n em  k ü lö n  g y ű jte m é n y b e , h o g y  a  ta n u ló  k ö n n y e b b en  m e g ta r th a ssa  a  te r 

m é sz e te s  ö ssz e fü g g é sb e n .

b )  T a r t a l m i l a g .  A z a l k o t ó r é s z e k  (id ő , sz ín té r , c s e le k v ő  sz e m é ly e k  é s  

e z e k  g y a ra p o d á sa , c se le k v é n y ü k  é s  fe j lő d é sü k ) .

3 . B e l e m é l y e d ő  f e l d o l g o z á s .
a )  T a r t a l m i l a g : V i s s z a p i l l a n t á s  az e g é s z n e k  t a g o z o t t s á g á r a  (a  ta g o k  

szám a é s  e g y m á sh o z  v a ló  v isz o n y a ) , e l r e n d e z é s é r e  é s  s z e r k e z e t é r e ;  a s z e m 
l é l e t i  k é p e k  é s  í t é l e t e k  n y e r t  g y a r a p o d á s á r a  (a e s th e t ik a i é s  e th ik u s  Íté 

le t e k e t  é r tv e ) . E s z k ö z :  c o n c e n tr á ló  k é r d é se k ;  e r e d m é n y :  az e g é sz n e k  

t is z tu lt  fe lfo g á sa .

b )  A l a k i l a g :  A z e g ész  m u n k a  e r e d m é n y é n e k  ö s sz e fo g la lá sa  a tan ár  

m in ta sz e rű  fo r d ítá sa  u tjá n .

4 .  A l k a l m a z á s  (g y a k o r la t)  a  n y e r t m e g é r té s  é s  a sz ö v e g  fe le t t i  

u ralom  b e b iz o n y ítá sá r a .

a )  O lv a sá s a  ta n u ló  á lta l.

b )  U tó la g o s  fo r d ítá s  sz in té n  a  ta n u ló  á lta l, v a g y  m in d já r t, vag y  a  

le g k ö z e le b b i ó rán .

Az Új nyelvek tanítása. A  P a e d a g o g i s c h e s  A r c h i v  f. év i szep tem b er i  

fü z e té b e n  eg y  é r d e k e s  fe lo lv a sá s  ta lá lh a tó  dr. M ü n c h tő l az új n y e lv e k  ta n í

tá sá n a k  r efo r m m o zg a lm a ir ó l. N e m  a k a rju k  it t  az e g é sz  fe lo lv a sá s t  r ep ro 

d u k á ln i, sem  az e d d ig i ta n ítá s t  v e le  e g y ü tt  k r it iz á ln i, h a n em  c sa k  p o s it iv  

ja v a s la ta it  k ív á n ju k  fe le m líte n i.

O zélja  a n n a k  k im u ta tá sa , h o g y  az is k o la  ig e n is  m e g ta n ítja  a  ta n u 

ló k a t a  m od ern  n y e lv e k  b e sz é lé sé r e , ső t  m e g  is  k e ll  ta n íta n ia , m ert ez  

a te r m é sz e t  sz e r in t  leg k iv á n a to sa b b  c zé l, m e ly r ő l lem o n d a n i se  nem  

e ré n y , se  n em  m e ste r sé g . H a n g sú ly o zz a  e lő sz ö r  a  h e ly e s  k i e j t é s t ,  m e ly e t  

a  n y e lv -  é s  h a n g p h y s io lo g ia  f ia ta l tu d o m á n y a  á lta l m ár is  e lé r t  b iz to s  

e re d m é n y e k  a la p já n  k e llő k é p  ta n íth a tu n k . A  h a n g ta n  g y a k o r la ti ta n ítá sa  

e lő z z e  m eg  te h á t  a  n y e lv ta n u lá s t ,  A  h e ly e s  k ie j té s s e l  k a r ö ltv e  já r  az  

é r te lm e s , b iz to s , jó  o lv a sá s , m e ly n e k  a  jó  h a llá s  k é p z é se  az a la p ja . D e  

m ég  fo n to sa b b  az e z t  k ö v e tő  lé p é s , h a  v a ló b a n  a  n y e lv ek  b e sz é lé sé h e z  

ju tu n k . A  refo rm m o zg a lo m  e z t  a  m á so d ik  c z é lt  h a tá r o z o tta n  z á sz la já r a  

Írja. A  fe lo lv a só  r e m é li, h o g y  e tö r e k v é s t  s ik e r  fo g ja  k o szo r ú z n i. D e  —



182

íg y  sz ó l —  a b e sz é lé sn e k  lé n y e g é n é l  fo g v a  sem m i k ö z e  sz a b a to s  sza v a k  

sz a b a to s  ö s s z e tű z é s é h e z ; a  b e sz é lé s  o ly  ü g y e ssé g , m e ly e t  c sa k  g y a k o r la t  

ú tjá n  sz e r e z h e tn i m eg , o ly  g y a k o r lá s  ú tjá n , m e ly  k e z d e t tő l  fo g v a  a  ta n u 

lá ssa l e g y ü tt  h a la d  é s  a  ta n u lá s  n ö v e k e d ő  fe la d a ta iv a l te r je d  é s  e m e lk e 

d ik . H a n g sú ly o z z a  to v á b b á , h o g y  az  Írá sb e li d o lg o z a to k  te r é n  n em  e lé g  

p u sz ta  fo r d ítá s , h a n em  jó k o r  m eg  k e l l  k e z d e n i e lő r e  fe lo lv a s o t t  a p ró  

d a ra b o k n a k  írá sb a n  v a ló  e lb e s z é lé s é t  is . E z  so k sz o r  n e m  n e h e z e b b , m in t  

a fo r d ítá s , de  ö sz tö n z ő b b , k e d v k e ltő b b . ( Ig e n , h a  e k k o r  is  n em  a n y a 

n y e lv én  g o n d o lk o z n é k  a  ta n u ló  s n e m  c sa k ú g y  fo r d íta n a  m a gáb an  ! D e  

h o g y  e n n y ir e  b e le é lje  m a g á t az i l le tő  n y e lv b e , arra  n é z v e  az  id e g e n  

n y e lv e t  m agáb an , az a n y a n y e lv r e  v a ló  te k in te t  n é lk ü l k e lle n e  t a n í t a n i !)

A  refo rm m o zg a lo m  az o lv a sm á n y  a la p já n  az i l le tő  n y e lv  k ö z v e te t te n  

s z e m lé le té r e  a k a rja  v e z e tn i a n ö v e n d é k e t  s v e le  a k arja  m e g a lk o tta tn i a 

g r a m m a tik á t, m e ly n e k  k ö v e tn ie , n em  m e g e lő z n ie  k e l l  a  n y e lv  m e g ta n u lá 

sá t . E  te k in te tb e n  —  b á r  á lta lá b a n  é s  e lv b e n  ig a z a t  ad  a fe lo lv a só  a  

m o zg a lo m n a k  —  a m é r sé k e lt  k ö z é p u ta t  ja v a so lja  é s  az a n y a n y e lv  ta n u 

lá sa  m ó d já t, m in th o g y  az ig e n  h o s sz ú  id ő  g y ü m ö lc se , n e m  te k in t i  t e l j e 

se n  irá n y a d ó n a k . E g y é b irá n t erre  n é z v e  v é le m é n y é t  n em  fo r m u lá zz a  h a tá 

r o z o tta n , m in d ö ssz e  a z t  h a n g sú ly o z z a  —  a  m i te r m é sz e te s  is  —  h ogy  

a n a ly s is t  é s  sy n th e s is t  fo ly v á s t  ü g y e se n  ö s s z e  k e ll  k ö tn i a  n y e lv ta n í

tá sb a n .

A z o n  r e fo r m m o zg a lo m m a l sz e m b e n  a z o n b a n , m e ly  a z t m o n d ja  

h o g y  az isk o lá n a k  n em  fe la d a ta  a f o r d í t á s ; a so k  ö ss z e h a s o n lítá s  m ia tt  

a  ta n u ló  e g y ik  n y e lv b e n  se m  m é ly e d h e t  e l, e g y ik b e n  sem  le h e t  ö n á lló :  ez  

e lle n  á llá s t  fo g la l a  f e lo lv a só . H e ly e se n  m o n d ja , h o g y  id e g e n  n y e lv e k  

p u sz ta  tu d á sa  m é g  n em  sz e lle m k é p z ő . A  m i c z é lu n k  az , h o g y  a  k é p z é s  

e g y e s  a n y a g a it  e g y m á ssa l ö s s z e k ö s sü k , e g y m á ssa l é s  e g y m á sé r t  te r m é -  

k e n y n y é  te g y ü k  s  íg y  az  a n y a n y e lv b e li fe j lő d é s r e  n é z v e  is  m in d e n  m ás  

n y e lv ta n u lá s t  fe lh a sz n á lju n k . H o g y  ez  id ő  a la tt  az id e g e n  n y e lv  k ö z v e te t le n  

ta n u lá sá v a l tö b b  e r e d m é n y t é r h e tn é n k  e l  m a g á b a n  az  id e g e n  n y e lv b e n , 

az b iz o n y o s , d e  m i az e re d m é n y  eg y  r é s z é t  fe lá ld o z z u k  a k é p z é s  e g y sé g e ,  

az ö ssz e fü g g é s , a  k ü lö n b ö z ő  k ö r ö k  é s  a n y a g o k  ö n tu d a to s  v o n a tk o z á sa  

e s z m é j é n e k : ö n t u d a t o s  k é p e s s é g e t  a k a r u n k  n y ú jta n i.

M in d a m e lle tt  a  k é t  n y e lv  ez  ö ssz e fo n á sá b a n  n em  sz a b a d  n a g y o n  

m e ssz e  m en n ü n k , m in t az  á lta lá b a n  m é g  tö r té n ik , m o n d ja  a fe lo lv a só .  

A z t a te h e ts é g e t  k e ll  k ife j le s z te n i  a ta n u ló b a n , h o g y  az id e g e n  n y e lv en  

m o n d o tta k a t k ö z v e te t le n ü l é r tse  é s  é r e z z e . D e  a z ér t  h o m á ly n a k  n em  szab ad  

m a r a d n ia . P e d ig  az e  té r e n  va ló  re fo r m m o zg a lm a t k ö n n y e n  ez  a v e s z e 

d e le m  fe n y e g e t i .  E g y ú tta l a zo n b a n  k ije le n t i ,  h o g y  m e g g y ő z ő d é se  sz e r in t  a
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régi nyelvek tanításának módszere lényegesen különböző kell hogy legyen 
az új nyelvekétől.

Iskolai utazások. Igen üdvös eszmét vet fel dr. K iss A ro n  a 
N ép ta n ító k  L a p já b a n  (1886. okt. 6. sz.), az iskolai u tazások  eszméjét. 
Ázt ajánlja, hogy a nagy vakáczió elején elvihetnők iskolánk nagyobb 
növendékeit egy-két, vagy a hol a viszonyok engedik, négy-öt napi útra. 
Erre előre készülnénk. Kijelölnek az irányt, megállapítanék az utat, a 
megálló helyeket. Kifürkésznék az egyes helyek történeti nevezetességeit, 
mondáit, tanulmányoznék természeti viszonyait, s a szükséges dolgokkal 
jóelőre megismertetnék tanítványainkat. Az úti-költségre egész éven át gyüjt- 
hetnének a tanulók. Indulás, utazás mind előre megállapított programm 
szerint történnék. Egyúttal hat úti tervet is állít össze a czikkíró :
1. Budáról Zsámbékra; 2. Solymárra; 3. Aquincumig esetleg Ürömig;
4. Yisegrádra gőzhajón ; 5. Hamzsabégre ; 6. Gödöllőre. A hajón meg
tehető visegrádi utat kivéve egyik út sem igen több 3 mértföldnyinél s 
így nagy fáradtság nélkül meg lehetne tenni gyalog.

Ehhez mi csak azt füzzük hozzá, hogy a középiskolában természe
tesen tovább mehetnénk, nagyobb utakra vállalkozhatnánk s ki lehetne 
módolni, hogy több tanár felügyelete alatt vasúton nagyobb útat tehetne 
meg egy-egy osztály év-közben  pl. a húsvéti szünet alatt. Mindenesetre 
minden középiskolát városának környéke, megyéje kell hogy leginkább 
érdekeljen, különösen természetrajzi szempontból, mert a távolabbiért 
sohasem szabad a közellevőt elhanyagolni. Cs. J.

KÖZOKTATÁSI SZEMLE.

B E L F Ö L D .

A közoktatásügyi költségvetés.
Közoktatásügyi miniszterünk kedvezőtlen pénzügyi helyzetünkben is 

módot talált rá, hogy a minisztertanácsban budgetje fölemelését keresztül 
vigye; hogy pedig a képviselőhöz sem fog ezekből a kiadásokból sokat 
törülni, bizonyítja az, hogy midőn a pénzügyminiszter az idei nagy defi
cit részleteit felsorolta s a közoktatásügyi költségeknek majdnem három
negyed milliónyi szaporodását említette, még a szélsőbal részéről is föl- 
hangzott : Megadjuk. Nem is csodálkozunk rajta. Tudja nemcsak a szélső 
bal, hanem az egész ország, hogy haladunk ugyan a lcultura terén, de



későn indultunk, s nagyon előttünk vannak, kiket utói akarunk é r n i; 
költünk ugyan a közoktatásra, közmivelődésre, de sanyarú viszonyaink 
közt sokkal kevesebbet, mint kellene, hogy kultúrái deficitünket fedez
hessük. Nagy alkotásokról, gyökeres átalakításokról nem is merünk 
szó ln i; örülünk, ha a meglevőt fentarthatjuk s némikép fejleszthetjük; 
s valóban nagy elismeréssel kell adóznunk közoktatásügyi miniszterünknek, 
hogy ily viszonyok közt is, némelykor jóformán elrejtve, bele tudott 
vinni a költségvetésbe uj vagy fölemelt tételeket, melyek közoktatásunk 
épületén fontos ujitások vagy javítások eszközlésére vannak hivatva. A követ
kezőkben nem egy ily örvendetes mozzanatra hívhatjuk föl olvasóink figyelmét.

I.
Az egész közoktatásügyi költségvetés majdnem hét m illió  Jeladást fog

lal magában, közel háromnegyed millióval többet, mint a megelőző évben ; 
minthogy azonban a bevételeket is némileg emelkedőknek vették föl, a 
tiszta kiadási többlet 7 28 ,989  frt.

Az egyes főtételek ezek :
1887. előirányzat. 1886. költségvetés.

R endes kiadások  . . . . 6 ,579 .717  5 ,802 .564
N y u g d í ja i é ......... 166.732 154.310
Á tm en e ti JciadásoJe . . . .  75 .047 44 .500
B e r u h á z á s o k ...  172.380 246 .100

Összesen : 6 ,993 .876  6 ,247 .476
A többlet tehát 746.402.
A bevételek főösszege 605 .724 , a megelőző évben csak 588.311, 

úgy hogy a többlet 17.413 írttal csökken s a fent megnevezett össze
get adja.

Leginkább emelkedtek a rendes kiadások, ezek közt a tanintéze
tekre fordított költségek, (4 ,546 .788  írtról 5 ,291 .297  írtra), ezek közt 
különösen a népnevelési szükségletek, t. i. 4 5 5 .0 0 0  írttal. Csakhogy, 
mint az „indokolásiban maga a miniszter mondja, „a nagy előirányzati 
többletet csak nagyon csekély részben okozzák uj alkotások és a létező 
intézmények fejlesztésével járó költségek, melyeket ezúttal, bármily szük
ségesek lettek volna is, sajnálatomra kénytelen voltam mellőzni.“ A zár
számadásokból kitűnik, hogy a „túllépések“ hozzáadásával már eddig is 
ennyit költöttünk s az idei költségvetés csak kisebb képe a tényleges 
szükségletnek. De hogy ezért „alkotás“ és „fejlesztés“ is helyet talált a 
költségvetésben, habár szerény mértékben is, az a minket közelebbről 
érdeklő középiskolai költségvetés részletes ismertetéséből is ki fog tűnni.

II.
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A rendes kiadások rovatában a középiskolák a következő tételek
kel szerepelnek :

1887. 1886.
G y m n a s iu m o lt ....................................  2 0 6 . 4 8 0  forint 1 7 8 . 9 7 7  forint
R e á l i s k o l á k .........................................  5 0 4 . 8 8 0  „ 4 7 8 . 2 4 6  „
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1887. 1886.
Süm egi föreáliskola  s e g é ly e z é se  . 4 . 0 0 0  fo r in t 4 . 0 0 0  fo r in t
E sztergom i „ „ 2 . 0 0 0  „ 2 . 0 0 0  „
V águjlielyi „ „ 1 .2 0 0  „ 1 .2 0 0  „
F elekezeti középiskolák  s e g é ly e z é se 9 0 . 6 4 0  „ 4 0 . 0 0 0  ..
K özépiskolák közös kö ltségei . . . . 1 2 . 0 0 0  „ 1 0 . 0 0 0  „

Ö ssz e se n  : 8 2 1 . 2 0 0  fo r in t 7 1 4 . 4 2 3  fo r in t.
T ö b b le t  : 1 0 6 .7 7 7  fo r in t.

K ö z é p isk o la i  k ia d á so k a t  ta lá lu n k  a zo n b a n  a  k ö lt s é g v e té s  m á s ro-
va ta ib a n  is .  íg y  a z  á llam i tan in téze tek építésére fölvett kölcsönök törlesz-
tése ez. a. a  k ö v e tk e z ő  t é te le k  v o n a tk o z n a k  k ö z é p isk o lá k é a :

1887. 1886
A  budapesti V. kér. áll. reáliskola

é p íté sé r e  fo r d íto tt  2 50 .000  fo r in t  
k ö lc sö n  tö r le sz té s é n e k  5. r é s z le te 1 5 .0 0 0  fo r in t 1 5 . 0 0 0  fo r in t

A  pancsovai áll. reáliskola  é p íté sé r e
fe lv e t t  50 .000  fr t  k ö lc sö n  u tán  
tö r le s z té s i  3. r é s z le tü l  . . . 3 . 0 0 0  „ 3 . 0 0 0  .,

A  dévai áll. reáliskola és in terna tus
é p íté s é r e  fe lv e t t  83.000  fr t k ö l
c sö n  u tá n  tö r i. 3. r é s z le tü l  . . 5 . 0 0 0  ,. 3 . 0 0 0  „

A  budapesti V II . leér. áll. fögym na-
s ium  te lk é n e k  m e g v é te lé r e  sz ü k 
sé g e s  62.000  fr t k a m a ta  s t ö r 
le s z té s i  1. r é s z le té ü l ........................ 3 . 7 0 0  „ __

Ö sszesen  : 2 6 . 7 0 0  fo r in t 2 1 . 0 0 0  fo r in t.
T ö b b le t  : 5 . 7 0 0  fo r in t.

A z  á tm en eti k ia d á so k  é s  b e r u h á z á so k  ro v a tá b a n  :
1887. 1886.

A  pancsovai áll. reá lgym nasium nak  (?)
az é p ítk e z é s  ta r ta m á r a  le e n d ő  id e ig 
le n e s  e l h e l y e z é s é r e ............................... 4 . 0 0 0  fo r in t 5 . 0 0 0  fo r in t

A z  ev. reform átus középiskoláknál '

a  b e fe k te té se k r e  é s  b e r u h á z á so k ra  
s z ü k sé g e lt  e g y sz er i 330 .000  ír tb ó l  
1. r é s z le tü l  ................................................. 4 0 . 0 0 0  ..

A  brassói áll. reáliskola  id e ig le n e s
h e ly is é g é n e k  b é r e ...............................

A  zom bori m . k. á llam gym nasium
1 .5 0 0  „ —

é p ü le té n e k  lé t e s í t é s é r e  sz ü k sé g e s  
113.681 fr t 4 .  r é s z le tü l  . . . 1 8 . 0 0 0 1 5 . 0 0 0  „

A  brassói reáliskola  b ú to ra ira  és tan -
sze re ir e  ........................................................ 8 0 0  „ .—

Ö ssz e se n  : 6 4 . 3 0 0  fo r in t 2 0 . 0 0 0  fo r in t
T ö b b le t  : 4 4 . 3 0 0  for in t.
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Összesen tehát : 
Rendes kiadások . . . 
Építési kölcsöntörl. . . 
Átmen. és beruházások .

8 2 1  . 2 0 0  forin t
2 6 . 7 0 0  „
6 4 . 3 0 0  „

7 1 4 . 4 2 3  fo r in t  
21.000 „ 
20.000 „

Összesen : 9 1 2 . 2 0 0  forint 7 5 5 . 4 2 3  forint
Többlet : 156.777 forint.

Fontos azonban az egyes tételeket, főleg a melyeken változás 
történt, közelebbről nézni, hogy jelentőségüket megítélhessük.

III.

E kilenczszázezer forint, mely az állami budgetböl a középiskolai 
oktatásra fordíttatik, nem sokkal több, mint egy ötödrésze az összes 
középiskolai költségeknek, melyek 1885-ben négy és egy negyed millió 
forintra rúgtak. Mindazonáltal ez az ötöd fontosságra mérkőzhetik a töb
bivel, annyi helyen szolgál nagy s másunnan ki nem elégíthető szükség
letek s hiányok eltüntetésére.

A  gym nasium ők  költségei 206 .480  frtot tesznek, 27 .503  írttal 
több mint a megelőző évben. E többletet főleg a n a g y b á n y a i  és  
s z o l n o k i  g y m n a s i u m n a k  a z  á l l a m  e l l á t á s á b a  v a l ó  
á t v é t e l e  o k o z z a .  E két intézet átvétele elkerülhetetlen volt. Ma
guk a városok nem tudták fentartani ez intézeteket, fentartásuk pedig 
„valóban állami érdek.“ „Nagybánya egy nagy és geographiailag úgy, 
mint politikailag fontos vidéknek középpontja, melytől más teljesen kifej
lesztett gymnasiumők távol esnek ; Szolnok mai nap az ország legfonto
sabb pontjának egyike; valóságos kereskedelmi góczpont, több vasút és 
egy vízi út csomó pontja, megyeszékhely stb. E városokat tehát gymna
sium nélkül hagyni nem lehetett.“ A gymnasiumők átvétele elég kedvező 
feltételek mellett történt. Nagybánya gondoskodik az épületről s hozzá
járul a költségekhez évi 8000  írttal; Szolnok 100.000 frtos épületet épít a 
gymnasiumnak s az évi költségekhez 6000  írttal járul. A két gymnasium csak 
1887. szeptember 1-jével kerül az állam ellátásába, a miért a jövő évre 
csak 14 .600  átalány vétetett fel. Az egész évi szükséglet Nagybányára 
nézve 20 .760  frt, Szolnokra 19.760. —  Ezenkívül a budapesti VII. k. 
gymnasiumnál felállíttatott az V. osztály, mit a miniszter a főváros lakos
ságának mind nagyobb gyarapodásával igazol, melynek következtében ma
holnap nem csak fejleszteni kell majd a meglevő intézeteket, hanem 
újakat is állítani.

A dologi kiadások is mindenütt emelkedtek; az elméleti és gya
korlati oktatás szükségleteire nagyobb átalányokat vettek föl, s így a 
kormány beváltotta azt az Ígéretét, hogy a fölemelt fölvételi díjakból 
befolyó nagyobb jövedelmet az intézeti átalányok növelésére fogja for
dítani.

Nagybányával s Szolnokkal együtt összesen tiz állami gymnasiumunk 
van, t. i. ezeken kívül még a budapesti, nagyszebeni, kaposvári, fiumei,
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losonczi, munkácsi, zombori és fehértemplomi. A pancsovai gymnasium, 
nem tudni miért, a budgetban még a reáliskolák közt foglal helyet. A 
legdrágább már most is a budapesti eddig ötosztályú, mely a jövő évben 
32.684  frt évi költségbe kerül.

Á lla m i reáliskola  összesen 20 van, azonkívül három segélyeztetik ; 
így összesen csak hat reáliskola áll fenn az országban egészen függet
lenül a budgettől : a két budapesti községi, a debreczeni, a brassói 
román gör. kel., a brassói s nagyszebeni ág. hitv. reáliskola. A reál
iskolai költségeknek 26.634 írttal való szaporodását a rendes körülmé
nyeken kívül (ötödéves pótlékok, párhuzamos osztályok) a brassói főreál
iskola fejlesztése okozta, továbbá hogy 10 r e n d k í v ü l i  l a t i n  n y e lv 
t a n á r n a k  f i z e t é s e  i s  f ö l v é t e t e t t .  Erre vonatkozólag a minisz
ter az indokolásban ekkép nyilatkozik : „Az 1883. XXX. t.-cz. 26. §-a 
megengedi, hogy a reáliskolai érettségi vizsgálatot tett ifjak, ha pótló
lag a latin nyelvből is kiállják a vizsgát, az egyetemek jogi és orvosi 
karaira felvehetők; e jogosítványnyal azonban nehéz élnie oly tanulónak, 
ki már középiskolai évei alatt a latin nyelvvel nem foglalkozott. Hogy 
ez lehetővé váljék, s ez által az ifjaknak a gymnasiumokba való túlságos 
tódulása megszűnjék, szükségesnek tartom a latin nyelv számára rend
kívüli tanárokat alkalmazni a reáliskoláknál. Egyelőre ezt csak tíz inté
zetnél tervezem, a mi 7 ,800 frt költséget okoz; e rendszabályt azonban 
fokozatosan valamennyi reáliskolára ki akarom terjeszteni.“

A  felekezeti középiskolák segélyezésére fölvett 90 .640  frt követ
kezőkép oszlik meg :

Jászberényi k a th . g y m u ....................... 8 . 6 0 0  fo r in t
Szegedi ., „ . . .  . 3 . 0 0 0  .,
E perjesi ág. ev . „ . . . . 8 . 7 5 0  ,,
N yíregyházi ág. ev . „ . . . . . 8 . 9 9 0  .,
R ozsnyó i „ „ „ . . . . 7 .0 0 0  .,
Sclm eczbányai ág . e v . gym n . . . 9 . 3 0 0  .,
R im aszom ba ti egy . p ro t. g y m n . . 7 . 0 0 0  .,
M áram arosszigeti ev . r e f . „ . 1 0 .0 0 0  .,
A z  ev. ref. középiskolák  se g é ly e z é sé r e  2 8 . 0 0 0  .,

Ö ssz e se n  : 9 0 . 0 4 0  fo r in t.
Eddigelé csak a szegedi katli., a rozsnyói ág. ev., a rimaszombati 

egy. prot. s a máramarosszigeti ev. ref. gymnasiumok élvezik a fönt 
megnevezett összegeket, a többiek közül a nyíregyházi még eddig nem 
kapott semmit, a töhbi csak részben kapta meg a segélyt a múlt évben 
fölvett 4 0 .000  frt átalány-összegből.

A máramarosszigeti ev. ref. gymnasiumon kívül még 14 ev. ref. 
gymnasium kérte az 1883. évi XXX. törvényezikk 47. §-a értelmében 
az állami segélyt. Még pedig kért

egyszer-mindenkon-ii
építkezésre évi segélyt

a b u d a p esti..............................................  5 0 .0 0 0  forint —  forint
a g y ö n k i ...................................................  3 . 5 0 0  „ 2 . 0 0 0  ,,
a h a l a s i .............................................................. 2 5 . 0 0 0  „ —  „
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a k e c s k e m é t i .................................................

e g y  szer-m indenkorra  
é p ítk ezésre  

5 . 0 0 0  fo r in t
év i s e g é ly t
3 . 8 0 0  fo r in t

a k u n - s z e n t - m ik ló s i ..................................... 6 . 0 0 0 3 . 2 0 0
a n a g y k ő r ö s i .................................................. 8 . 0 0 0  ., 3 . 5 0 0 V
a p á p a i .............................................................. 9 8 . 0 0 0  ., — ??

a c su r g ó i .............................................................. 5 0 . 0 0 0  ., 8 . 0 0 0 ,
a m i s k o l c z i ........................................................ 5 0 . 0 0 0  ., 2 , 0 0 0 ?)

a n a g y e n y e d i .................................................. 3 0 . 0 0 0  .. —
a s z é k .-u d v a r h e ly i ........................................... 1 0 . 0 0 0  „ 4 . 0 0 0 n
a z i l a h i .............................................................. 1 0 .0 0 0  „ 1 1 .0 0 0
a s z á s z v á r o s i .................................................. 1 6 . 0 0 0  „ 1 0 . 0 0 0 Г

a s e p s i - s z e n t - g y ö r g y i ............................... — 7 .0 0 0 »

Ö ssz e se n  : 3 6 1 . 5 0 0  fo r in t 5 9 . 5 0 0  fo r in t.

A z  e g y sz e r i se g é ly e k r ő l a lább le sz  s z ó ; a m i az é v e n k é n t i se g é -
lyeket illeti, csakis a legnagyobb szükségben levők jutnak az 1887. 
évben az állam teljes segélyezéséhez, t. i. a z i l a h i ,  s z á s z  v á r  ős i ,  
s e p s i - s z e n t g y ö r g y i ,  m i s k o l c z i  és c s u r g ó i  gymnasiumok. 
„Minthogy pedig segélyezésük csakis az 1887— 88. tanévvel fogja kez
detét venni, a fölvett 28 .000  frt elegendő lesz, és pedig úgy, hogy 
esetleg a többi fontosabb intézet is kaphat még némi segélyt.“

A z  építési kölcsönök törlesztése rovatában is több figyelemre méltó 
mozzanatot találunk. így a d é v a i  r e á l i s k o l a  építésére tavai 50 ,000  
frt kölcsöntőke volt fölvéve 3000 frt kamat s töri. hányaddal, az idén 
azonban 83 ,000  frt kölcsöntőke 5000  frt kamat s töri. hányaddal. A 
miniszter meggyőződött ugyanis róla, hogy a szóban forgó reáliskola az 
ottani helyi s vidéki viszonyok folytán csak úgy fogja feladatát betölt- 
hetni, ha i n t e r n’á t u s s a l  lesz ellátva. „Arra, hogy ily internátus 
létesítését hozzam javaslatba, annál szívesebben határoztam el magamat, 
mert az internatusi rendszernek általán nagy fontosságot tulajdonítok s 
jól berendezett internátusok által a középisk. tanulmányoknál jelenleg 
észlelt nehézségek és bajok egy részét orvosolhatónak vélem.“ —  A 
b u d a p e s t i  VII. k. g y m n a s i u m  is új épületet kap. Az intézet, mint 
az indokolás helyesen mondja, a legélénkebben érzett szükségletnek felel 
meg, most pedig czélszerütlenül van elhelyezve, bérházban, melyben ele
gendő helyiség nincs, úgy hogy az idén, az V. osztály megnyílása foly
tán, a szomszéd házban kellett helyiséget bérelni. Az idén csak a telek  
ára van felvéve a budgetben (a telek a Miksa-, Barcsa}-- és Hársfa-utcza 
közt fekszik 1310.51 □  öl területtel bir, úgy hogy egy ölre körülbe
lül 47 frt 30 kr esik) a jövő évben a miniszter az építési kölcsön en
gedélyezését fogja kérni.

A z  átm eneti kiadások és beruházások  rovatában legfontosabb a 
r e f o r m ,  k ö z é p i s k o l á k n a k  adandó segély első részlete : 40 .000  
frt. A fent kimutatott 361 .500  frt leszállíttatott 330 .000  írtra, melynek 
első részletéből a b u d a p e s t i ,  z i l a h i  és s z á s z  v á r o s i  gymna
siumok kapnák meg, ha nem is egészen, de legalább részben a kért
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összeget. Az államsegélynek e viszonyaink közt elég bő megnyitása élénk 
örömmel tölthet el mindenkit, ki aggódva tekintette a felekezetek félté
kenysége s a középiskolai törvény és oktatás követelményei közt már 
is kitörni készülő érdekliarczot. E féltékenység szünőben van ; az állam 
megkönnyíti a felekezeteknek kultúrái missiójuk teljesítését, a felekezetek 
meg azon vannak, hogy az állam segítségével a korral haladhassanak. 
Egy utolsó nehézséget támasztott ama körülmény, hogy a középisk. tör
vény b e t ű j e  nem szól ily egyszeri, beruházási segélyekről, minőket az 
idei budget contemplál, de a melyekre sok intézetnek csak úgy vagy talán 
még nagyobb szüksége van, mint az évenkinti segélyre. A miniszternek 
egy bölcs, államférfiúi és liberalis nyilatkozata ez utolsó nehézséget is 
elhárítja. Azt mondja az indokolásban: „Igaz, hogy a középisk. törvény 
kifejezetten nem szól felek, középiskolák beruházási segélyeiről, csupán 
azok fentartásához való hozzájárulásairól, de azt hiszem, csak a törvény 
szellemének felelek meg, a midőn a segélyezés kimondott elvét e térre is 
átviszem. Mert az itt szóban forgó intézetek valóban szükségesek és 
államilag fontosak ; legégetőbb szükségleteiket azonban nem annyira fen- 
tartási forrásaik növelése, mint inkább helyiségeik kibővítése, felszerelése 
képezi, mely nélkül sikeresen épen nem működhetnek. A segélyt tehát 
abban az irányban tartom leghelyesebben alkalmazandónak, a mely irány
ban annak legnagyobb szükségét érzik.“

A  bevételek rovatában a középiskolai tandíjak nincsenek külön 
kimutatva, de megtaláljuk az egyes városok járulékainak sorozatát. Ennek 
közlése is több tekintetben érdekes. Öt gymnasium és nyolcz reáliskola 
fentartásához többé-kevésbbé tekintélyes járulékokat fizetnek megyék és 
városok. Még pedig :

S o m o g y  megye részéről a kapos
vári áll. gymn. költségeihez . .

L о s о n c z városa és az ottani ref.
hitközség részéről a főgymn. költs. 

M u n k á c s  városától az ott. gymn.
fentartásához (több forrásból) . .

N a g y b á n y a  évi járulékának 
(8000  frt) ez évi részlete . . . 

S z o l n o k  járulékának (6000  frt)
ez évi részlete ....................................

G y ő r  város járuléka a reáliskola
fe n ta r tá sá h o z ....................................

K a s s a  város jár. a reálisk. fentart. 
N a g y v á r a d  „ „ ,, ,,
P é c s  „ „
T e m e s v á r  „ „ „ „
S o p r o n  „ „ ,, „
S z é k e  s-F e h é r v ár város járuléka 

a reáliskola fentartásához . . .

1887. 1886.

6.000 forint 6 .000 forint

2 .000 5? 2.000 V

1.500 Л 1.500 r

3.000 r —

2.000 r —

5.000 V 5.000
4 .000 5’ 4 .000 n
4 .000 4 .000 »
4 .000 V 4 .000 >?
4.000 r 4 .000 r
8.000 8 .000 ??

6.000 6 .000 V



190

1887. 1886.
P o z s o n y  (alapítvány és) járuléka

a reáliskola fentartásához. . . . 10.978 forint 10 .978 forint
K ö r m ö c z b á n y a  tanszerek gya

rapítására a tornaiskola felszerelé
sére s karban tartására . . . 400  „ 400  „

Összesen: 60.878 forint 55 .878 forint.

IV.

A közoktatásügyi költségvetés egyéb részeiben is több, minket is 
érdeklő mozzanatot találunk. Sorra veszszük őket.

A z  országos köeölct. tanács, mely majdnem kizárólag a középisko
lák szolgálatában áll, az idén is 6980 írtba kerül. Hasonlókép nem 
történt változás a tankerületi k. főigazgatóságok terén, a költség meg
maradt 71 .000  írtnak. A  tanárvizsgáló bizottság  tagjainak díjazása s az 
érettségi vizsgálatra kiküldött miniszteri biztosok költségei sem változ
tak : 5000 frt. Az egyetemek rovatában új tételt képez a középisk. 
egészségtan-tanárok és iskolaorvosok kiképzésére szolgáló tanfolyam költ
sége Budapesten s Kolozsvárt, 8 0 0 — 800 frt. Takarékossági szempont
ból fizetett középisk. egészségtan-tanárokat a jövő évben még nem fog
nak alkalmazni. A  sem inarhírnökről, melyeknek vezetőit is kinevezte már 
a miniszter a költségvetésben nincs szó. A költségeket úgy látszik a 
tanárképző budgetjéből fedezik. A budapesti s kolozsvári tanárképző költ
ségei ugyanazok maradtak. (17 ,165  frt és 14,832 frt.)

A  gyakorló iskola  rendes költségei 25 ,017 írtra rúgnak. A rendes 
kiadások tehát 500  írttal csökkentek, de emelkedtek a rendkívüliek. A 
telek megvételére s a ház felépítésére megszavazott 220 ,500  frt törlesz
tési részlete az idén 13,200 frt; az épület belső fölszerelésére szüksé
ges 2 5 ,000  írtnak első részlete pedig 6000 frt. Az épület még ez évben 
fedél alá kerül s jövő nyáron átadatik a használatnak.

A  kereskedelm i iskolák  rovata tetemes többletet m utat; e költsé
gek a múlt évben 33 ,900  irtot tettek ki, az idén 65 ,020  frtot. A több
let 31 ,120  frt. Állami kereskedelmi iskola most összesen négy van, 
F i ú m é b a n ,  S o p r o n b a n ,  Ú j v i d é k e n  (polgári iskolával s ipar
iskolával kapcsolatban) meg B r a s s ó b a n .  E négy iskola költsége: 
15,000  +  8760-1-11 ,160  +  5500 frt =  40 ,420  frt. Segélyt nyernek az 
aradi (2300  frt), debreczeni (3500 frt), kolozsvári (5500  frt), pancso- 
vai (500 frt), székesfehérvári (2000  frt), pozsonyi (3000  frt) keresk. 
intézetek, továbbá a budapesti keresk. akadémia két czimen, általános 
segélykép 6000 frt s a török, szerb és román nyelv tanítására 1800 frt. 
A segélyek összege 24 ,600  (tavai 17 ,500 frt).

Á lla m i felsőbb leányiskola  az idén is nyolez áll fenn.
A budapesti költsége ...............................  61 ,740  frt
A mármarosszigeti k ö l t s é g e ....................  19,529 „
A trencséni „ . . . .  18,404 „
A soproni „ .....................  20 ,874  „
A  lőcsei „ . . . .  17 ,984 „
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A pozsonyi k ö lts é g e .................. 15,(144 frt
A beszterczebányai k ö lt s é g e .. 15,124 ,,
A temesvári „ . . .  . 16 .570 „

Összesen 185,864 frt
A kolozsvári segélye . . . . . . .  3 .500 „

Összesen 189,364 frt
Megtakarítás levonása u t á n .. 185,480 frt
Tavai v o l t ......................................  158 ,000  frt.

Ez intézeteket, melyeket nemcsak a tanítás mivoltánál, hanem a 
tanítószemélyzet képesítésénél fogva is a középiskolák közel rokonainak 
tekinthetünk, már igen tekintélyes helyet foglalnak el közoktatásunk 
szervezetében. A hit- s póttanárokat nem számítva, (kiknek fizetése 
15.100  frt) a tanítószemélyzet 94 tagból áll, kik közt van 35 rendes 
tanár, 26 r. tanítónő, 13 segédtanítónő, 3 angol nyelv tanítónő, 6 zene
tanár, 7 tornatanár és 4 rajztanár.

Végül említsük meg, hogy a fennálló felső népiskolák, melyek csak 
sommásan fordulnak elő a költségvetésben, 97 .000  írtba kerülnek, a 
polgári iskolák 369 .000  írtba, uj efféle iskolák felállítására pedig 12,000  
frt van előirányozva. Férfi tanítóképző intézet 17 szerepel a költség- 
vetésben, tanítónöképzö 6. Az utóbbiak közül a vidéki intézetek taná
rai áldozatai a költségvetésnek. Évek óta kérik fizetésüknek a közép
iskolai tanárok fizetésével való egyenlősítését; folyamodtak a kormány
hoz, képviselőházhoz; találtak jogos kívánságuk támogatására lelkes 
védőkre mind a képviselőházban, mind a sajtóban. Mind hiába. 65 
emberről van szó, kik egyenkint 200 írttal többet kapnának amúgy is 
szorult helyzetük némi megkönnyítésére. E 13.000 frt nem fért a bud- 
getbe ! Talán legsötétebb foltja a költségvetésnek. Kívánjuk s reméljük 
is, hogy e derék tanárok baján a jövő évi költségvetés még is csak fog 
segíteni. Munkájukkal s türelmükkel megszolgáltak érte.

Miniszteri megbízottak a felekezeti középiskolákban. A vallás- 
és közoktatásügyi m. kir. miniszter a felekezeti középiskolák meglátoga
tására és azokban az állami főfelügyelet gyakorlására, illetőleg jelentés- 
tételre, az 1886— 87. tanév tartamára a következő megbízottakat kül
dötte k i :

A gör. kel. szerb patriarcha főhatósága alatti ú j v i d é k i  főgym- 
nasiumba ár. Ásbóth Oszkár egyetemi rk. tanárt. —  A gör. kél. ro
mán metropolita főhatósága alatti b r a s s ó i  főgymnasiumba és alreál- 
iskolába s a b r á d i  algymnasiumba Elischer József nagyszebeni tanke
rületi főigazgatót. —  A dunamelléki ref. egyházkerület főhatósága alatti 
b u d a p e s t i  főgymnasiumba Grönczy Pál vallás- és közoktatásügyi minisz
teri tanácsost, a n a g y k ő r ö s i ,  k e c s k e m é t i  és h a l a s i  fő- s a 
k u n s z e n t m i k l ó s i  algymnasiumba elv. Hóman Ottó budapest-vidéki, 
és a g у ö n к i algymnasiumba Mészáros Nándor pécsi tankerületi főigaz
gatót. —  A dunántúli ref. egyházkerület főhatósága alatti p á p a i  főgym
nasiumba dr. Németh Antal győri, a c s u r g ó i  főgymnasiumba Mészáros

14Tanáregyesületi Közlöny. XX.
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Nándor pécsi tankerületi főigazgatót. —  A tiszáninneni ref. egyházke
rület főhatósága alatti s á r o s p a t a k i  és m i s к о 1 c z i főgymnasiumokba 
Békéssy Gyula debreezeni és a r i m a s z o m b a t i  egyesült protestáns 
gymnasiumba Szieher Ede beszterczebányai tankerületi főigazgatót. —  A 
tiszántúli ref. egyházkerület főhatósága alatti d e b r e e z e n i ,  h ó d 
m e z ő v á s á r h e l y i  és m á r  m a r o s s z i g e t i  fő-, a s z a t m á r i ,  
h a j d ú b ö s z ö r m é n y i ,  s z o b o s z l ó i ,  n á n á s i, k a r c z a g i ,  k i s ú j 
s z á l l á s i ,  m e z ő t ú r i  és b é k é s i  algymnasiumba Békéssy Gyula debre- 
czeni tankerületi főigazgatót. —• Az erdélyi ref. egyházkerület főhatósága 
alatti k o l o z s v á r i ,  m a r o s v á s á r h e l y i ,  n a g y e n y e d i  és z i l a h i  
főgymnasiumokba Páll Sándor kolozsvári, a s z é k e l y u d v a r h e l y i  és 
s z á s z v á r o s i  f ő - s a  s e p s i s z e n t g y ö r g y i  algymnasiumba Elischer 
József nagyszebeni tankerületi főigazgatót. —  A bányakerületi ág. hitv. ev. 
egyházkerület főhatósága alatt álló b u d a p e s t i  főgymnasiumba dr. 
Gömöry Oszkár vallás- és közoktatásügyi miniszteri osztálytanácsost, a 
s e i  m e c z b á n  у a i  fő- és b e s z t e r c z e b á n y a i  algymnasiumba Szieher 
Ede beszterczebányai, a sz a r v a s i fő- és b é k é s c s a b a i  algymnasiumba 
Békéssy Gyula debreezeni, végre az a s z ó d i  algymnasiumba dr. Ilóman 
Ottó budapest-vidéki tankerületi főigazgatót. —  A tiszai ág. liitv. egy
házkerület főhatósága alatti k é z  s m á r  k i, e p e r j e s i ,  s z e p e s i g l ó i  
és r o z s n y ó i  főgymnasiumba Szieher Ede beszterczebányai, a m i s 
ii о 1 c z i és n y í r e g y h á z a i  algymnasiumba Békéssy Gyula debreezeni 
tankerületi főigazgatót. —  A dunáninneni ág. hitv. egyházkerület főha
tósága alatti p o z s o n y i  főgymnasiumba dr. Wiedermann Károly pozsonyi 
tankerületi főigazgatót. —  A dunántúli ág. hitv. egyházkerület főhatósága 
alatti s o p r o n i  fő- és f e l s ő - l ö v ő i  algymnasiumba dr. Németh Antal 
győri és a b o n y h á d i  algymnasiumba 3Iészáros Nándor pécsi tanke
rületi főigazgatót. —  Az erdélyi ág. hitv. egyházkerület főhatósága alatti 
n a g y s z e b e n i ,  b r a s s ó i ,  b e s z t e r c z e i ,  m e g g у e s i és s e g e s 
v á r i  f ő- ,  s z á s z  s e b  e s i  és s z á s z r é g e  n i  algymnasiumokba, s a 
n a g y s z e b e n i  fő- és b r a s s ó i  alreáliskolába Elischer József nagy
szebeni tankerületi főigazgatót. —  Az unitárius egyházkerület főható
sága alatt álló k o l o z s v á r i  főgymnasiumba Páll Sándor kolozsvári, a 
s z é k e l y  к e r e s z t ú r i algymnasiumba Elischer József nagyszebeni tan
kerületi főigazgatót.

Az idei beiratások a fővárosi középiskolákban, mint az „Egyet
értésib en  közölt összeállításokból kitűnik, nem csekély mértékben növel
ték a fővárosi középiskolai tanulók számát, noha mind a gymnasiumok, 
mind a reáliskolák első osztályaiban kevesebb tanuló iratkozott be, mint 
tavaly, jobban mondva kevesebb tanuló talált fölvételt, mert az V. kér. 
k. főgymnasium nem nyitott csak egy első osztályt s а VIII. kér. köz
ségi főreáliskola is hiába kérte a fővárosi tanácstól a szükségesnek mutat
kozó harmadik első osztály megnyitására az engedélyt. De megteltek a 
polgári iskolák, úgy hogy a két balparti mindegyik három első osztályt 
nyitott. Összesen van az idén öt nyolczosztályú. egy ötosztályú gymna- 
siumban s a gyakorló gymnasiumban Gtí osztály 3179 tanulóval, 133-mal
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több mint tavaly; a négy reáliskolában 47 osztály van 2111 tanulóval, 
a szaporodás tavalyhoz képest 67. Összes szaporodás gymnasiumokban és 
reáliskolákban 200, mely számnak jelentőségét növeli, hogy az első osz
tálybeliek száma 61-gyel fogyott. A többiek közül csak még a IY. osz
tálybeliek száma fogyott 11-gyel, a VII. osztálybelieké 4-gyel. Leginkább 
nőtt a VI. osztálybeliek száma 120-szal, a III. osztálybelieké 89-czel, a
II. osztálybelieké 4 4-gyel, míg az V. osztályokban csak 17 a növekedés, 
a VIII. osztályokban 6. A polgári iskolai tanulók száma, az óbudai pol
gári iskolát nem számítva, 1566 (tavaly 1315). Legnépesebb a piarista 
gymnasium 751 tanulójával, utána következik az V. kér. állami főreál
iskola 676 tanulóval, az V. kér. r. k. főgymnasium 573 tanulóval. Ez 
utóbbinak két VI. osztálya van 103 tanulóval. Az első osztályok, főleg 
a balparti intézetekben, mind zsúfolva vannak. A piaristáknál a két első osz
tályban van 175 tanuló, a reform, gymnasium egyetlen első osztályában 
72, az V. kér. főgymnasiumban 66 stb. Világos, hogy még csak legfölebb 
1— 2 évig fogjuk beérhetni a fennálló középiskolákkal. A fővárosi lakos
ságnak most több mint egy százaléka jár középiskolákba; ha a lakossága 
eléri a félmilliót, s ettől nem nagyon messze állunk, a középiskolai 
tanulók száma akkora lesz, hogy a meglévő intézetekben semmikép nem 
lehet majd elhelyezni. Uj középiskolának, valószínűleg reáliskolának fel
állítása nemsokára égető kérdéssé lesz.

Királyi convictus Kassán. Az 1659-ben Kassán felállított, 1784-ben 
első ízben, 1848-ban másodízben feloszlatott kassai convictus, melynek 
helyreállításához legújabban Kassa városnak a kormányhoz s képviselő
házhoz intézett felirata s kérvénye adta meg az impulsust, 38 évi szünet 
után újra megnyílt a most folyó tanév kezdetén. Az intézet történetében 
Magyarország egész műveltségi története az utolsó két évszázadban tük
röződik. Első alapját Balassa Zsuzsánna vetette meg, „ki szomorúsággal 
látván, hogy különösen a nemesség az ősi igaz, apostoli szent hitet mind
inkább elhagyja és Isten kath. egyházát elnyomni s kiirtani iparkodik,“ 
alapítványt tett, hogy a helvét, ágostai vagy a kath. vallással ellentétben 
álló egyéb felekezet által essent decepti et corrupti, a rhetorikáig bezáró
lag neveltessenek s mindennel ellátva tartassanak.“*) A későbbi alapítvá
nyok közül is nem egy a hitbuzgóságában főleg térítő század bélyegét 
viseli. így Széchenyi György érseké, B a ra n ya i Mátyásé s a Szt István
ról nevezett pozsony i arch iconfraternitásé, mely társaság főleg convictorok 
segélyezésére létesült. Midőn II. József föloszlatta az összes convictuso- 
kat, hogy Pozsonyban, melyet az egyetem eltávolításáért kárpótolni akart, 
ez ifjak nevelését összepontosítsa, a kassai convictus is megszűnt s szü
netelt 1784— 1798. Jellemző, hogy II. József nem jó szemmel nézte az 
ifjúságnak egy házban való együttlakását. Az alapítványok jövedelme
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*) Lásd a vall. és közokt. m. k. miniszternek jelentését a kassai con
victus tárgyaiban s benne : Forster Gyula vall. s közokt. miniszteri osztály- 
tanácsos jelentését a Kassán fennállott nemesi convictus alapítványának tár
gyában.
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stipendiumokra osztandó, „womit diese Jugend entweder in kleinen ab
geänderten Kameraten, oder einzelnweis bey Eltern. Befreündten oder 
Freünden ihr Quartier und ihre Kost bey dem Burger selbst zu suchen 
haben; nur würde ein Haus zu bestimmen seyn, in welcher die Schulen 
zu versammeln und zu den Exercitien die Zimmer zu verschaffen wären." 
Ferencz király újra összeállította a convictusokat, a kassait is, melynek 
vezetése nemsokára, 1802-hen, a premontreiekre bizatott. A franczia 
háborúk következtében beállott pénzválság anyagi válságba hozta a con- 
victust, melyhez később erkölcsi is járult. A fegyelem meglazult s a baj 
oly nagy arányokat öltött, hogy a kassai püspök a bajok megvizsgálásá
val s azok orvoslása iránt való jelentéstétellel bizatott meg. Mielőtt 
azonban az orvoslás bekövetkezett volna, az első felelős magyar kor
mány az intézetet a következő rendelettel feloszlatta: „Tekintvén, hogy 
a növeldék rendszere az időnek meg nem fe le l; hogy azokban a kellő 
fegyelem fenntartása nehézségekkel já r : hogy az erkölcsi czélok elérését 
nem biztosítja; hogy collegiális természeténél fogva az alapítványokat 
erejeken túl terheli s még sem adja meg a növendékeknek azon ellátást, 
melyet azok egyenkint kisebb áron megszerezhetnének : ezek következté
ben a növeldék megszüntetésének és a helyett a növendékek számára 
készpénzben fizetendő ösztöndíjak alakításának terve ki fog dolgoztatni s
mihelyt lehet életbeléptetni.......... Budapest, október 18. 1848. Szász Károly,
álladalmi titkár. (Közlöny, hivatalos lap, 1848. okt. 27-én megjelent 
139. száma, VII. rendelet.)

Az ötvenes évek elején a magyarországi helytartóság fenntartotta 
a magyar kormány által teremtett állapotokat, s az esztergomi érsek több 
rendbeli felszólítására s nyilatkozatok daczára a convictus újra felállítása 
csak most sikerült. Az épület 1858-ig katonai kórház gyanánt szolgált, 
attól kezdve pedig a reáliskolai épület felépítéséig a reáliskolát helyezték 
el benne. Az alap az 1882. évi költségvetés szerint kitett 328 ,476  frtot, 
melynek jövedelme a 20 ,000  frtot némileg meghaladja.

Most a régi impozáns épületet, melynek kapuja fölött kőbe vésve e 
tolirás olvasható: „F u n d a v it I llu str iss im a  D om ina Susanna  B alassa  1 6 5 2 .”, 
Trefort Ágost miniszter terve és utasításai szerint gyökeresen, az újabb 
kor kívánalmainak megfelelően átalakították. A Nemzet leírása szerint: A 
földszinten, a kaputól jobbra díszes fogadótermet talál a látogató, mely 
társalgó helyül szolgál az idegeneknek, kik az intézet növendékeit láto
gatják. A convictus 50 növendék számára van berendezve, s két eme
leten elosztva. Az emeleteken egymás felett két-két egyenlő nagyságú 
háló és tágas, világos tanuló-terem van. A termeket egymástól a tanul
mányi felügyelők két szobából álló lakosztályai választják el, melyekből 
a felügyelet megkönnyítése és czélszerüsége szempontjából a termekbe 
ablakok nyílnak. A tanuló-termekben minden növendék számára külön 
tanulóasztalka, pulpitus van felállítva, elegendő fiókokkal a könyvek és 
taneszközök elhelyezésére. A hálótermekben külön czellákban vannak elhe
lyezve az ágyak, mellettük mosdószekrény és fogas áll a ruha számára.
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A hálóteremben elegendő számú szolgák állanak a növendékek rendelke
zésére. Ezenkívül van az épületben diszes és tágas házi kápolna, a 
tanulótermek mellett társalgó szobák, hol az ifjak leczke után szórakoz
hatnak, játszhatnak, társaloghatnak egymással. A közös ebédlő terem a 
földszinten van. A két intézeti kormányzó lakosztálya az első és a máso
dik emeleten, az utczára néz. Az épület udvari szárnyát, mely kizárólag 
a növendékek használatára van fentartva, gyökeresen átalakították. A 
folyosók ablakai most északra nyílnak, míg a szobák a szárnyépület déli 
oldalán vannak. Az előtt ellenkezőleg volt. Különösen meglepő az épület
ben a czélszerü berendezés, a nemes egyszerűség és főként a tisztaság, 
melylyel minden lépten-nyomon találkozunk. A házi szabályzat első sza
kasza is a tisztaság fentartására inti a növendékeket. A régi erős épü
let átalakítása alkalmával különösen a ..Világosság és levegő“ e kitűnő 
építkezési elv volt az irányadó. Tágas udvar képezi az épület függelékét, 
hol a növendékek szabad mozgásra, sétára, ha az idő kedvez, alkalmas 
helyet találnak. Az intézet vezetése négy premontrei kanonokra, főgym- 
nasiumí tanárra bízatott. Ez idén B enedek  Ferencz főgymnasiumi igaz
gató, mint kormányzó, Orbán Bertalan alkormányzó, dr. K eil Alajos 
és Ráith Evermód tanulmányi felügyelők vezetik az intézetet. A convic- 
tusbeli növendékeket, kik a kassai kath. fögymnasium nyilvános tanulói, 
díszes egyenruha különbözteti meg többi iskolatársaiktól. Katonasip
kát és diszkabátot (Waft'enrock) viselnek. A diszkabát hajtókáján, előme
netelükhöz képest a növendékek érdemsorozata (charge) lesz feltüntetve, 
megfelelő számú aranyzsinórral. A napi- és munkarend megállapításánál 
a kormányzóság az időfelosztást illetőleg különös súlyt fektet arra. hogy 
a növendékeknek elég idejük legyen szabadabb mozgásra, sétára a sza 
badban, testgyakorlatokra. A növendékek a tanulmányi felügyelők veze
tése alatt állanak, kik folyton velük vannak reggeli 6 órától kezdve, 
midőn a növendékek felkelnek, esti 9 óráig, midőn lenyugosznak. A tanul
mányi felügyelők utasításaik értelmében „Atyáik helyett atyái, anyáik 
helyett anyái“ a növendékeknek. A tanulmányi felügyelők vezetése mellett 
készülnek el a növendékek feladataikra, midőn a gyengébb tanulókat segí
tik, megmagyarázzák, értelmezik a nehezebb tételeket, a diákpályán ismert 
correpetitor nehéz feladatát teljesítik. Érintkezésbe lépnek az osztály- 
tanárokkal és egyes tantárgyak előadóival s állandóan tudomást nyernek 
az intézetbeli növendékek magaviseletéről, feleleteiről az iskolában, s ezek 
eredményéről a szülőket miheztartás végett havonként levélben értesítik. 
Az eljárás az lesz, hogy csak a „rósz diákok" szülőit értesítik. A „jó diá
kok,“ szülői pedig teljes megnyugvással várhatják az évnegyedet, a midőn 
az évnegyedes iskolai értesítőt küldik meg nekik. Ez idén kizárólag kis diá
kok lakják a convictust, 1— 3. osztálybeliek, kik egész gymnasiumi 
pályájuk bevégeztéig az intézetben maradhatnak. Eddig 35 növendék 
vétetett fel. Az 50 alapítványi hely közül 21 ingyenes, melyet jeles 
előmenetelü tanulók nyernek el. 14 állomást a jászói premontrei rendű 
prépost, 7 állomást pedig a herczegprímás tölt be. A fizetéses alapítvá
nyok után évenként 350 frt (havi részletekben) fizetendő. A növendé
kek valamennyien egyenlő jogokat élveznek.
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Ügybeosztás változása a vallás- és közoktatásügyi miniszté
riumban. B erzev iczy  Albertnek államtitkárrá való kinevezése új ügybe- 
osztással járt a vallás- és közokt. minisztériumban. Valamint ugyanis 
T a n á rk y  Gedeon államtitkár több ügyosztály felett, névszerint a görög
keleti, protestáns és izrealita egyházi ügyek, a minisztérium építkezési 
és a néptanítói nyugdíjintézet ügyei fölött gyakorolja a felülvizsgálatot, 
úgy Berzeviczynek is saját, ügyosztályán túl terjedő hatáskör jutott 
most a minisztériumban. A ..Nemzet“ értesülése szerint, a fentemlített 
Tanárky államtitkár felülvizsgálata alatt álló, dr. G öm öry  Oszkár osztály- 
tanácsos által vezetett V. és VI. ügyosztályok, úgyszintén a dr. Forster 
Gyula min. tanácsos által vezetett VII. és VIII. ügyosztályok (közalapít
ványi és műemléki ügyek), továbbá a K á r ffy  Titus min. tanácsos által 
vezetett X. ügyosztály (emberbaráti intézetek, zeneakadémia és szin észis
kola), a b. H orn ig  Károly püspök s min. tanácsos által vezetett I. 
ügyosztály (róm. és gör. kath. egyházi ügyek) viszonyaiban változás 
nem történik. Továbbá az ipar- és kereskedelmi iskolák továbbra is 
G önczy  Pál min. tanácsos (II. ügyosztály) és a művészeti ügyek s a 
múzeumok ügyei ezentúl is Sza lag  Imre oszt. tanácsos (IX. ügyosztály) 
által fognak a miniszternek referáltatni; ellenben a Gönczy Pál vezetése 
alatti II. ügyosztály összes népnevelési ügyei, ide értve a felsőbb leányiskolá
kat, úgyszintén a tanító- és tanítónőképzőket is —  valamint a dr. K la -  
m a rik  János oszt. tanácsos által vezetett összes középiskolai ügyek (IV. 
ügyosztály) és a IX. ügyosztályból a minta-rajziskolával kapcsolatos 
rajztanárképző tanfolyam ügyei, ezentúl nem közvetetlenül a miniszter, 
hanem Berzeviczy államtitkár által fognak felülvizsgáltatni. Ezen rend
szabály jelentősége egyfelől, mondja a kormány lapja, a miniszter felsza
porodott munkaterhének szükségessé vált megosztásában, másrészt azon
ban abban is keresendő, hogy így az egész sajátképeni tudományos okta
tás rendszerének kezelése az elemi iskolától fel az egyetemig egy 
kézben futván össze, az oktatás különböző fokozatai közötti szük
séges összhang és tervszerűség könnyebben lesz biztosítható. Magá
tól értetvén, hogy a felelősség szempontjából a miniszternek fen- 
tartott ügyek végelhatározás végett ezentúl is az összes ügyágak
ból a miniszter elé fognak vitetni. Berzeviczy államtitkár megtartja
ezentúl is a felsőbb oktatási ügyek (III. ügyosztály) vezetését s 
megbízva marad a miniszteri évi jelentés szerkesztésének vezetésé
vel és a költségelőirányzat egybeállításával; a III. ügyosztályban azon
ban az örvös és természettudományi oktatás és a bábaiskolák ügycso
portjára nézve —■ mint eddig —  dr. Markusovszky Lajos min. tanácsos 
és ezentúl az ügyosztály többi, az államtitkárnak fenn nem tartott ügyeire 
nézve Leövey Sándor osztálytanácsos is fog kiadványozási jogot gyakorolni. 
Végül a Nemzet megelégedéssel constatálja, hogy Gönczy és Klamarik azért 
megtartják hatáskörüket s ez utóbbiról mondja, hogy leginkább az ő 
„szakavatott vezetésének tulajdonítható, hogy a fontos középisk. törvény 
aránylag rövid idő alatt összes lényegesebb részében végrehajtatott."



197

K Ü L F Ö L D .

A franczia „enseignement secondaire spécial,“ mely sok tekintet
ben hasonlít a mi reáliskolai oktatásunkhoz, úgy hogy nem követünk el 
nagy hibát, ha az illető iskolák nevét egyenesen reáliskoláknak fordít
juk, a franczia közokt. miniszter ez évi aug. 8. rendeletével új szerve
zetet kapott, melynek előzményeit, részleteit s tantervét tér szűke miatt 
e füzetben már nem ismertethetjük, de melynek főbb vonásai magából 
a rendeletből is eléggé kiviláglanak. A rendelet, a bevezető szavakat 
mellőzve, ekkép hangzik :

1. A reáliskolai oktatás (Enseignement secondaire spécial) hat évi 
rendes tanfolyamból áll.

A tanítás tervét a miniszter állapítja meg, a Felső Közokt. Tanács 
meghallgatása után.

Az elemi és reáliskolai rendes tanfolyam közt levő előkészítő, köz
vetítő (préparatoire, intermédiaire) év megszűnik.

Azok a tanítványok, kik az elemi iskolákból vagy családjuk köré
ből jönnek és kiknek készültsége csakis az élő nyelvek tekintetében 
fogyatékos, beléphetnek a reáliskola első osztályába. Pótló előadások 
lehetővé teszik majd nekik, hogy az élő nyelvek tanításában részt ve
gyenek.

2. A tanulmányi bizonyítvány, mely letett vizsgálat után, a har
madik év végével, kiadatott, megszűnik.

A növendékek a negyedik év végével, áthelyező vizsgálat alapján 
(examen de passage) kaphatnak bizonyítványt, ha reá érdemesnek talál
tatnak ; e bizonyítvány magában foglalja majd osztályzataik foglalatját s 
megjelöli a rangfokozatot, melyet osztályukban elfoglaltak ; a bizonyít
ványt az intézet főnöke adja ki, a tanári tanácsban, az akadémiai ható
ság felügyelete alatt.

3. A reáliskolai növendékek két élő nyelv tanulására kötelesek; 
az egyik alapvetőnek  (fondamental) neveztetik s az egész tanfolyamon át 
tanittatik, a másik kiegészítőnek  (complémentaire) s a tanfolyam három 
utolsó évében tanittatik.

Az alapvető nyelv az angol vagy ném et; a kiegészítő a német, 
angol, spanyol, olasz vagy arabs. Minden intézet számára, a tanácsadó 
bizottság (Comité consultatif) meghallgatásával, a miniszter állapítja meg 
az alapvető s kiegészítő nyelvet. A tanácsadó bizottság által megje
lölt bizonyos számú lyceumban azonban a családok választhatnak majd 
az angol s német, mint alapvető nyelv közül.

4. Az 1881. aug. 4. rendelet 1., 2., 4. és 5. szakaszaiban foglal
tak, a mennyiben a jelen rendelettel ellenkeznek, hatályon kivűl he
lyeztetnek.

Méné Goblet.



R E N D E L E T E K .

A középiskolai törvény és intézkedések ismerete ügyében a vall. 
és közokt. miniszter f. é. 38 ,102 . sz. alatt a következő rendeletet intézte 
valamennyi tanker, főigazgatóhoz :

Tapasztalván azt, hogy a középiskolai igazgatók és tanárok közöl 
többen a középiskolai törvény, rendtartás, szabályrendeletek s utasítások 
ismeretében járatlanok, szükségesnek találtam Nagyságodat utasítani, 
hogy hivatalos látogatásai alkalmával győződjék meg arról, vájjon a közép
iskolai igazgatók és tanárok a középiskolai törvényt, rendtartást, szabály
rendeleteket, utasításokat és egyéb intézkedéseket tanulmányozzák-e, s ha 
e tekintetben hanyagságot tapasztalna, azt hozzám jelentse fel, hogy az. 
illetőket ebbeli kötelességük teljesítésére szoríthassam.

Budapest, 1886. október hó 5-én. Trefort.
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EGYESÜLETI ÉLET.

I. A választm ány.
A választmány október 12-én tartott ülése.
Elnök : Köpesdy Sándor, jegyző : Brózik K.
Jelen voltak : Berecz A., Mayer J.. Szerelemhegyi T.. Deme L.. 

Felsmann ■/., dr. Károly Gy. N.. dr. Lecliner L., Müller ./., Reif J.. 
dr. Riedl Fr., Tiber Á., Tornor F. és Volf Gy.

A pénztárnok bejelentette, hogy az erdélyrészi magyar közművelő
dési egyesület részére a 100 frtot, mint alapítványi összeget, lefizette. 
A tagsági jegy az irattárban fog megőriztetni.

A pénztárnok ezután bemutatta azon tagok névsorát, a kik három 
vagy több évig vannak tagsági dijukkal hátralékban. A választmány ennek 
alapján megbízta a főtitkárt, hogy ajánlott levélben szólítsa fel őket 
tartozásuk lefizetésére. Azoknak ügye, a kik decz. 5-ig legalább egy évi 
tagsági dijukat le nem fizetik, ügyvédnek fog átadatni.

A budapesti kör megalakításával Felsmann József köri elnök bíza
tott meg. Az alakuló ülést a főtitkár okt. 19-re fogja összehívni.

A közgyűlési határozatok végrehajtása kerülvén napirendre, a választ
mány a következőkben állapodott meg :

A т.-szigeti körnek egy tanári nyugdíjszövetkezet megalakítására 
vonatkozó indítványa kiadatott Reif Jakabnak oly megbízással, hogy a 
jövő ülésre a rá vonatkozó véleményes jelentéssel együtt terjeszsze be ; 
ezután az indítvány a választmánynak megokolt véleményével együtt a 
köröknek fog megküldetni.

A vágujhelyi reáliskolai tanárok indítványát az elnök a maga fel- 
terjesztésében a magas kormánynak figyelembevétel végett ajánlani fogja.
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A selm eczbányai, beszterczebányai és pozsony i ind ítványokra  a körök 
figyelmét a főtitkár fogja felhívni.

A körök beadványainak, indítványainak és jelentéseinek előkészí
tése végett bizottság küldetett ki, a melynek tagjai a szerkesztő, a főtit
kár és Reif J.

A főtitkár bemutatja Benő J. Berárd egy. tag levelét, a melyben 
Nagybányán ..Kör" alakítására kér engedélyt. A választmány a közgyű
lés utólagos jóváhagyásának reményében az engedélyt megadja.

A szerkesztő javaslatára a választmány a Ivözlöny-ben „Külföldi 
irodalmi“ rovat megnyitását határozza el.

A segélyző bizottság elnökének javaslatára a segélyző alap gyara
pítása végett újból gyűjtő ívek fognak kibocsáttatni.

Végre a választmány a segélyző bizottság javaslata értelmében egy 
nyugalmazott tanárnak 50 frtnyi segélyt szavazott meg.

Uj tagokul felvétettek : S in k a  Sándor, a debr. ref. kollégium tanára ; 
Innoczen t F erencz, a budapesti II. kér. reáliskola tanára, aj. Brózik K. ; 
JDobróczky A la jos, H assák Vidor, F etzer F erencz, M iha lcsik  József, 
K ölln  G yula , K á rp á ti G ráczián  és dr. N ém eth  G y. K á lm á n  főgymn. 
tanárok Nagybányán, aj. Benő J. Berárd; dr. B a rtó k  István , polg. isk. 
tanár és orvosdoctor Kolozsvárott, aj. dr. Ferenczy Z . ; dr. M ik a  S á n 
dor és l lu b y  M iroszláv, brassói főreálisk. tanárok, aj. Rombauer E. :: 
L a u kó  A lbert, székely-udvarhelyi főreálisk. tanár, aj. Rucsinszky L. : 
M arkovits  Sándor, főgymn. tanár Szabadkán, aj. Balás I . ; J u h á s z  K r is z 
tina , felsőbb leányisk. segédtanítónő Budapesten, aj. Berecz A. ; Sim on  
Péter, K a lm á r E lek , II. kér. főgymn. tanárok, aj. Szerelemhegyi T . : 
dr. B alassa József, keresk. ak. tanár Székesfehérvárott és dr. P ru zs in szky  
János  gyakorló gymn. tanár, aj. Volf György. B . K .

II. A körök.
A beküldött tudósítások csekély számából következtetve a körök 

munkássága még csak igen kevés helyen indult meg. E lassúságnak úgy 
látszik az az oka, hogy az utolsó közgyűlés megfeledkezve az alapsza
bályok 40. §-áról, nem állapította meg a körök részére az évi programm- 
tételeket. A titkári jelentés „azon kérdések sokfélesége“ láttára, „melyek 
a körökben tárgyaltattak,“ azt javasolta, „hogy most már a köröknek 
tárgyalásra kitűzendő paedagogiai kérdések szaporításával abba kellene 
hagynunk és inkább oda törekednünk, hogy a z  eddig fölvetett kérdések 
mindenütt tárgyaltassanak és a mennyiben lehetséges, reájuk nézve köz
gyűlési határozatok provokáltassanak.“ A közgyűlésnek tehát „az eddig 
fölvetett kérdéseket“ legalább össze kellett volna szedetnie és a körök
kel újra közöltetnie. A budapesti választmány a 40. §-nak megfelelően 
legutolsó ülésében ajánlott ugyan a köröknek egy-két kérdést (és bizo
nyára ajánlani fog még ezután is), de azok ez ideig tárgyalhatok se
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voltak és egy egész évre való munkaprogrammot se tehetnek. Addig 
is, míg a választmány helyreüti a közgyűlésen elfelejtettet, jól fogják 
tenni a körök, ha a régebben kitűzött kérdéseket előszedik és a még 
nem tárgyaltakat vitatás alá veszik. E bevezető sorokat néhány hírrel fejez
zük he. Az egyik az, hogy végre a budapesti kör is életre ébredt. Okt. 
19-én tartotta ez évi alakuló gyűlését; elnökül Köpesdy Sándort, jegy
zőül dr. Harikó Vilmost választotta. Még örvendetesebb, hogy két körrel 
ismét többünk lett. A választmány utolsó ülésén a főtitkár bemutatta 
Benő J. Bevárd egy. tag levelét, melyben Nagybányán kör alakítására 
kér engedélyt. A választmány a közgyűlés utólagos jóváhagyása remé
nyében az engedélyt megadta. A másik új kör pedig Kaposvárt okt. 
16-án már valósággal meg is alakult ; elnöke Lenner Emil, jegyzője 
Schambach Gyula. Melegen üdvözöljük az új köröket és nagy sikert 
kívánunk munkásságuknak. Most pedig hadd következzenek a beérkezett 
első idei tudósítások az illető körök ülésének napja szerint.

A brassói kör első gyűlését szeptember hó 25-én tartotta meg a 
főreáliskola helyiségében. Működése második évének fokozottabb erély- 

.lyel s kedvvel indul a kör, mivel tagjainak száma szaporodott s a kez
det nehézségeit már leküzdötte. Nem lesz fölösleges közölnünk a tagok 
teljes névsorát, hogy a kör életrevalóságát így is bemutathassuk. Ágoston 
Lajos főgymn., Balogh Tamás főgymn., Baráczi Sándor főgymn., Benke 
István collegiumi igazgató, Bournáz Ernő főgymn., Daniel György k. 
keresk., Göllner Károly főgymn., dr. Hoffmann Frigyes főreál., Jakab 
Géza k. keresk., Killyéni Endre polg. isk., Mally Nándor köz. keresk., 
dr. Matyéka Károly főreál., Méhely Lajos főreál., dr. Mika Sándor 
főreál., Orbán Ferencz köz. kér. igazgató, Raidl Sándor köz. ipar., Rom- 
bauer Emil főreál. igazgató, Ruby Miroszláv főreál., Schuller János k. 
keresk., Szépréthy Béla főreál., Végh Mátyás polg. iskolai tanárok. A 
mint e névsorból látszik, a körben képviselve van : a reáliskola, a gym
nasium, a közép kereskedelmi, a közép ipari és a polgári iskola ; tehát 
mondhatni minden ága a tanügynek. Tisztviselőit még a májusi közgyű
lésen megválasztotta a k ö r; ez okból semmi akadály nem gördült a 
munka megkezdése elé.

Az első gyűlést Rombauer Emil elnök megnyitván, melegen üdvözli 
a megjelenteket. Kimondja, hogy a kör kibővülésével némi változást 
szenved a czél, melyet tavaly maga elé tűzött. A szerény körülmények 
mellett is, melyekben a múlt év alatt voltunk, nem kicsinylendők az 
eredmények, melyeket felmutathatunk. Reméli, hogy ez eredmények csak 
fokozódhatnak a kör tagjainak megszaporodásával. Egy tekintetben azon
ban csalódtunk a múltban : ugyanis reményünk volt az idegen nyelvű 
intézetek tanárait munkálkodásunkba vonhatni, de ez nem sikerült. E tapasz
talat azonban csak hasznunkra válik, mivel felvehetjük programmunkba 
a tisztán magyar társadalmi működést is. Főczélunk marad, a mi volt :
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általános és lieljí érdekű tanügyi kérdések megvitatása, megbeszélése, 
esetleg ily kérdésben állásfoglalás ; a tanárok közt az érintkezést, köz
lekedést emelni, de e mellett a magyar társadalomra is kihatni, a ma
gyarság vezető szerephez jutását előmozdítani; ezért életjelt adni s 
egyengetni az utat azon eszme megszokása felé. hogy a magyarság az 
első, mivel itthon van. Az Isten áldását kiváltva a kör tevékenységére, 
a második egyesületi évet m egnyitottak jelenti ki

Határozatba megy, hogy a kör rendes havi gyűléseit minden hó 
első szombatján tartja.

Mivel a közgyűlés által az idénre kitűzött kérdések még nincsenek 
tudva, a kör a következő két kérdést tűzi ki tárgyalásra : „Az ifjúsági 
könyvtárak mikénti szervezéséről s azok paed. s didakt. értékesítéséről“ 
és „A család s iskola érintkezéséről.“ Mindkét tétel felvétetik a kör 
munkaprogrammjába s az elsőről Baráczi Sándor és dr. Hoffmann Fri
gyes fognak a deczemberi havi gyűlésen, a másodikról Orbán Ferenoz 
és Rombauer Emil a novemberi havi gyűlésen referálni.

Gröllner K á ro ly , a kör jegyzője.

A trsztenai kör 1886. szeptember 30-án tartott rendes havi ülé
séről van szerencsém a következőket jelenteni :

1. Hruschka Lipót elnök üdvözölvén a kört ez évi első ülésében, 
szóbeli megvitatás tárgyává tétetett a máramaros-szigeti kör indítványa a 
haláleseteknél való kölcsönös segélyezés czéljából megalakítandó szövet
kezet ügyében. Csáka Károly ezt humánus törekvésnek tekinti, a gya
korlati kivitelben azonban oly sok akadályt lát, hogy helyén levőnek 
találja azokat már most jegyzőkönyvileg is említeni, hogy a többi körök 
a kérdés tárgyalása alkalmából ezeket már a priori tudomásul vegyék. 
A legfőbb akadályok — nézete szerint —  röviden a következők : 1. 
Több tanár hal meg, mint 10 ; mert azok is beszámítandók, kik a szol
gálaton kívül vannak. —  2. Kétséges, hogy e szövetkezet 3500  tagot 
számlálna; fiatalabb tagjai alig volnának. —  3. Csak 2— 3 évig fizető tag 
ugyanazt a hasznot élvezi, mint 20— 30 évig fizető. —  4. Ha a szö
vetkezet csak önkéntes, nincs kizárva, hogy 20— 30 év múlva halálozá
sok folytán, vagy azon oknál fogva, hogy új tagok nem lépnek a szö
vetkezetbe oly kevés fizető tag marad hátra, hogy a 6000 forint be nem 
folyik. —  5. Megadóztatni valakit csak a törvényhozásnak van joga ; az 
említett szövetkezet czélját pedig csak úgy érhetné el, ha kötelező volna, 
a mibe azonban a törvényhozás bele nem egyezik. Az előadó vállalkozik e 
kérdés teljes kidolgozására. A trsztenai kör a czélt szépnek és humá
nusnak tartja ugyan, de most csak a hiányokat sorolja fel a többi körök 
által leendő megvitatás czéljából.

2. Yida Károlynak a Közlönyben megjelent „A magántanítás ügye 
középiskoláinkban“ czímü értekezése kapcsán, melyben kimondja, hogy a 
magántanítás szükségtelen, mert azon tanulók, kik önerejükből nem tanul
hatnak. középiskolákba nem valók, Csáka Károly, az értekezőnek ebbeli 
nézetét magáénak fogadván, függelékképen ehhez még ezt a kérdést veti 
fel : Hogyan távolítsunk el ily tanulókat ? A szigorú classifikálás által ?
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Nem minden tanár classitikál egyformán. Nézete szerint a főbaj az, hogy 
a középiskola előtt nincsen semmi sorompó. Bárki jöhet a középiskolába, 
az is, a ki abba nem való, a kinek nincs meg a kellő előkészülete. 
Addig nem lesz segítve a bajon, míg a középiskola meg nem kapja azt 
a jogot, hogy középiskolára külön qualificatiót (középiskolára qualifikáló 
vizsgálatot) követelhet. A kör, egyetértvén az előadóval, ez e kérdést is 
kidolgozni Ígéri.

Dr. K ova lik  János, a kör jegyzője.

A kecskeméti kör október 12-én tartotta a f. iskolai évben első 
rendes havi gyűlését, melyen Szabó F erencz  k. r. tanár jelentést tett, 
hogy az igazgató-választmány a reá ruházott jognál fogva f. évi jun. 18-án 
tartott gyűlésében őt elnökké, jegyzővé pedig dr. Szom bathy Is tván  
főreálisk. tanárt választotta meg. Az elnök a kör ez évi működéséhez 
a tagtársak ismert kitartó buzgalmát felhíva, azok támogatását kéri. Jelen
tést tesz továbbá a múlt iskolai évet befejezett gyűlés óta történtekről, 
nevezetesen hogy az orsz. egyesület főtitkári jelentésében P in tér  K á lm á n  
k. r. tanár körtag indítványa a magyar irodalom-történetnek a gymna- 
siumokban is 2 éven át leendő tanítása tárgyában, a társkörök által a 
múlt iskolai évben eléggé tárgyaltatván, már a jövő orsz. egyesületi köz
gyűlés napirendjére kitüzhetőnek jeleztetik, és hogy a közgyűlésen e kör 
kebeléből vidéki vál. tagúi dr. S zom ba thy  Is tvá n  választatott meg. A 
kör tagjainak létszámát jelenleg 24-ben constatálja.

A Közlöny szerkesztője, Volf György okt. 7-én kelt levele felol
vastatván, az abban kért támogatás a kör részéről készséggel megigérte- 
tik : a nevezetesebb felolvasások, mint tavaly, meg fognak küldetni, és a 
kör gyűléseiről fog jelentés tétetni. Utóbbiakra a jegyző bízatott meg.

A  kör m unka-program m ja  vétetvén tárgyalás alá, beosztattak az 
egyesületi közgyűlésen a körök tárgyalására utasított kédések: a már- 
marosi kör indítványa (szövetkezet halálozási esetekre) Szabó F erencz,
—  a selmeczbányai kör tétele (a rajzoktatás jelentőségéről) dr. S zo m 
bathy Is tv á n , —  a beszterczebányai kör első indítványa (a világtörté
nelem, legalább az ó-kor, érettségi vizsgálati tárgy legyen) E rd é ly i K áro ly ,
—  második (olcsó methodikus kép-atlasz) H a n u sz  Is tván , •—• a pozsonyi 
kör indítványa (tornázás a gymnasiumokban a reáliskolák tanterve szerint) 
T irc z k a  A n ta l  tagokban fognak előadókra találni. Elhatározta továbbá a 
kör az újvidéki kör indítványának tárgyalását is (gymnasiumokban az 
ásványtan és vegytan tanításának szétválasztása), melyre egyelőre K récsy  
B éla  vállalkozott. A reáliskolai latin nyelvtanítás kérdése is felvétetett 
a kör munka-programmjába, mely kérdés a miniszter urat is élénken 
foglalkoztatja. Előadóul egyelőre H a n u sz  Is tván  vállalkozott.

A tudományos eszmecsere, szaklapokból való referálás és társas 
együttlét czéljából továbbra is „jour-fixe“-ül minden szombat d. u. ő órája 
állapíttatott meg.

D r. Szom batiig István , a kör jegyzője.
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A máramaros-szigeti kör október hó 14-én tartotta idei első 
ülését. Marikovszky Menyhért elnök meleg szavakkal üdvözli a majdnem 
teljes számmal összegyűlt tagtársakat, s kiemelve a czél fontosságát, 
mely a köröknek létet adott, kéri s buzdítja őket új és sikeresebb mun
kára. — E buzdítás kapcsán felolvastatja a „Tanáregyesületi Közlöny“ 
új szerkesztőjének, Volf Györgynek hozzá intézett levelét, mely a Köz
lönynek tanügyi dolgozatokkal való támogatását kéri. Az ebből támadt 
eszmecserében körünk határozattá emelte, hogy a felolvasott dolgozatokat, 
melyek a tagtársak Ítéletének szűrőjén már átmentek, közlés végett a 
lapnak megküldi.

Az elnök ezután számot ad a f. év julius hó 5. és 6. napján 
Budapesten tartott közgyűlésben való részvételéről; bejelenti Kardos 
Károly és Kovács Béla tagtársaink indítványának sorsát, hogy azt az 
egyesület élvben helyeselte, s hogy a következő közgyűlésen napi rendre 
fogják tűzni. Még a gyűlés lefolyásáról adva áttenkintő képet, tudomá- 
mására juttatja a körnek azt is, hogy Tompa Árpád tagtársunkat vidéki 
választmányi taggá tették nagy szótöbbséggel.

Következett a munkarend megállapítása. Igen fontos és mind a tanár
világ, mind az ifjúság életét mélyen érdeklő indítványok foglaltatván a 
Közlönyben, a fölöttük tartandó eszmecsere nagyobbfoku átgondoltságot 
s tüzetesebb kutatást követel, hogy sem azokra rögtön határozott választ 
adhatott volna a kör. Azért is az egyes indítványokra adandó válasz 
formulázására a tagtársakat kérte fel az elnök, hogy következő gyűlés 
alkalmával ki-ki hozzászólhasson. íg y : A'áró Ferencznek az érettségi 
vizsgálat eredményét együttes programúiban feltüntetését kívánó indít
ványa fölött Gércsi Kálmán fog bővebb vizsgálatot tartani. A vágujhelvi 
egyesületi tagoktól a nyugdíjaztatás ügyében benyújtott indítványról 
Sáfrán Péter fog referálni. A rajzoktatás kiterjesztésének kérdését Mor- 
vay Ignácz vitatja meg.

Kováts Antal, a kör jegyzője.

A csurgói kör. Körünk ez évi első gyűlését okt. 16-án tartotta 
dr. Vida Károly elnök vezetése alatt. Első tárgya a gyűlések számának 
megállapítása volt. Minthogy körünk ezután is csak helybeli tagokra 
szorítkozik, kiknek elfoglaltsága kevés szabad időt enged, elhatároztuk, 
hogy évharmadonkint egyszer gyűlünk össze, még pedig legközelebb deczem- 
ber hóban.

Bátori Lajos indítványára a tavalyi siker után ismét hajlandó a kör 
a szilveszteri felolvasó-estét megtartani.

A jövő gyűlésre Kondor József a következő kérdés tárgyalását 
Ígéri: „Elég-e a mostani gymnasiumi tanterv óraszáma arra, hogy a 
német nyelv tanításában kellő sikert mutassunk fel, tekintve e tárgy 
elméleti és gyakorlati fontosságát s tekintve a tantervi és általános köve
telményeket ?“ Egyúttal a gyűlés elhatározza, hogy e kérdést tárgyalás 
végett közölni fogja a többi körökkel is. A másik, szintén körözésre 
szánt indítványt dr. Vida K. elnök terjeszti a gyűlés e l é : ,,Kívánatos,
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hogy a Közlöny szerkesztője évenkint ne változzék, hanem legalább is 3 
évre választassék.“ Körünk ez indítványt el is fogadta.

Végül az elnök jelenti, hogy Kiss József helybeli ev. ref. hittanárt 
egyesületi tagul fogja ajánlani.

Kulcsár Endre, a kör jegyzője. ,

A kaposvári kör október 16-án az állami főgymnasium tanári 
karából alakúit meg. Elnök: Lenner Emil gymn. igazgató; jegyző: 
Schambach Gyula gymn. r. tanár. Kendes tagok: Albrecht János, Baló 
Gyula, Beksits Ignácz, Hoch János. Liebenwein Alajos, Medgyesi Lajos, 
Okányi Pál, Pintér Ede, Prilisauer Adolf, Varga Ferencz gymn. r. 
tanárok. Ezeken kívül az Orsz. Középisk. Tanáregyesület tagjai közé 
való fölvételük megtörténte után a körbe való belépésre jelentkeztek: 
Vaszary Mihály gymn. r. tanár (ajánlotta Okányi P.) és Nagy Ödön 
polg. leányisk. tanító (ajánlotta Baló Gy.). A tagok száma e szerint 14.

Schambach Gyula, a kör jegyzője.

A beszterczebányai kör október 23-án újonnan megalakult. Az 
alakuló gyűlésen 11 tag jelent meg, de hiszszük, hogy már a következő 
gyűlés is több tagot fog számlálni. Az eddigi tagok névsorát itt adjuk : 
Spitkó Lajos főgymn. ig., dr. Gerevich Emil fels. leányisk. ig., Fabuss Alajos 
polg. isk. ig., Hibján József fels. leányisk. tanár, továbbá Marcsiss János, 
Bozsenik Béla, Blanár Ödön. Droppa József, Kocsuer József. Szkunzevics 
Kornél, Petricskó Jenő, Jurkovich Emil főgymn. tanárok. Az elnöki 
széket Spitkó Lajos foglalta el, a jegyzői teendőket Jurkovich Emil tel
jesítette. Első sorban megállapittatott a kör ez évi munkaprogrammja, 
mely a tárgyalásra kitűzött, kérdések megvitatásán kívül magában foglalja 
majd a még tavalyról elmaradt tételek megbeszélését i s ; szó lesz azon
felül az időnkint felmerülő tanügyi kérdésekről. Népszerű felolvasásokat 
a kör ez évben sem fog tartani. Munkaprogrammunk eddig a következő:
1. A földrajz-természetrajz együttes tanításának kérdéséről értekezni fog 
Petricskó Jenő. —  Egy vagy két évben tanítsuk-e a gymnasiumokban is 
a magyar irodalomtörténetet ? Értekező Spitkó Lajos. —  3. Melyek 
legyenek az iskolai fegyelem fentartásának eszközei ? Előadó Fabuss 
Alajos. — 4. Spitkó Lajos megígéri, hogy a közgyűlés elé terjesztett 
két indítványt, u. m. : Hasson az egyesület oda, hogy a világtörténelem, 
vagy legalább ennek ó-kori része a gymnasiumokban ismét az érettségi 
vizsgálat tárgyává tétessék ; továbbá: Kérje föl az egyesület a kormányt, 
hogy a class, tanulmányok emelése czéljából egy methodikusan össze
állított olcsó képes atlaszról gondoskodjék —  bővebben fogja okada- 
tolni. —  5. A mármaros-szigeti körnek a tanárok kölcsönös életbiztosí
tását czélzó indítványról szólni fog dr. Gerevich Emil. —  Végül 6. A 
selmeczbányai körnek a rajztanításra vonatkozó indítványát tárgyalni 
fogja Hibján József fels. leányisk. tanár.

Jurkovich Emil, a kör jegyzője.
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KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK.

A dm inistrationális tanügyi casu istika .
11. A vall. és közülit, minisztérium 1876-ki 12 .787 . sz. rendeleté

vel kiadott középiskolai rendtartás 44., 45., és 46 • §§• intézkednek a 
tanulók év-végi classifikálásáról. A rendtartás e tárgyra vonatkozó intéz
kedései nem elég határozottak és ki nem zárják az oly conflictusok 
eshetőségét, melyek a fönti §§-ok világosabb szövegezése által elke
rülhetők lennének. Az igazgatók sokszor valójában nem tudják, hogy 
quid iuris ? Eladdig tehát, mig tökéletes classitikálási pragmatikát nem 
kapunk jó lesz tudomásul venni hazánk egyik legjelesebb adminis- 
trátorának *) e tárgyban adott utasításait, melyek világosan meg
mondják azt, hogy a vélemények merev ellentéténél quid consilii ? Azon 
tudatnak, hogy a tanár a tanuló előmenetele felett minden különle
ges vizsgálati ellenőrzés nélkül, hoz Ítéletet, a tanárban a lelkiis
meretesség legnagyobb fokát kell előidézni. Lesznek esetek, melyek
ben ezen lelkiismeretesség a kétkedésig fokozódhatik, mert az elégséges 
vagy elégtelen előmenetel megítélése nem egyszerű számvetési feladat. 
De oly esetek is lesznek, midőn némely tanuló elégtelen előmenetele 
fölött a tanárnak semmi kétsége sem lehet ugyan, s mégis ha elégtelen 
jegyet ad, a szülők által a tanár a részrehajlás gyanújával fog illettetni. 
Az ily esetek ellensúlyozására a lelkiismeretes tanár önként fog módot 
keresni aria, hogy érdemsorozati ítéletében támogatást nyerjen. Ily 
módnak ajánlhatom, hogy az egyes tanár az ismétlési idő alatt kérjen 
fel az ugyanazon osztályban tanító tanárok közül valamely kartárst, hogy 
egy-két tanórájában hospitálván, a kétes és elégtelen előmenetelő tanu
lók bővebb megvizsgálásánál itélő-segédül vagy tanúul szolgáljon, a 
nélkül azonban, hogy ezen eljárás a rendes vizsgálatok alakját öltené 
magára. Ezen eljárás hasonló lesz ahhoz, mely a külföldön is gyakor
latban van és áttételi vizsgálatnak (Versetzungsprüfung) neveveztetik.

A ..rendtartás“ 45. §-ában jelzett osztály-tanári értekezletben a 
tanuló magaviseletének megítélésére nézve nehézségek nem fordulhatnak 
elő, mert a tanuló egész évi magaviseletének tanúja volt valamennyi 
tanár, kik az osztályban működnek és ezek többsége minden aggály nél
kül eldöntheti a magaviseleti jegyet. Másként áll a dolog az egyes tan
tárgyakban való előmenetel megítélésénél, itt csakis az illető tanár 
tudhatja legjobban, hogy áll a tanuló az ő tárgyában, tehát ennek itéle- 
lete leginkább mérvadó. A kétes esetekben nagy szolgálatot fog tenni a 
megítélésnél a fönnebb jelzett hospitáló tanár. De előfordulhatnak oly 
esetek is, midőn valamely tanuló egy tárgynak kivételével minden tan
tárgyból jó vagy határozottan elégséges előmeneteli jegyet kap és álta-

*) Dr. Klamarik János 1877. évi 683. sz. főig. intézvénye.
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Iában véve a dolgot a tanuló előhaladási foka határozottan jónak mutat
kozik és csak az egyetlen egy tárgyból találja az egyes tanár még a hos- 
pitáló tanár véleménye daczára is, gyöngének a tanulót. I l y  esetben köte- 
telessége a többi ta n á rn a k  a zon  ta n á rt , k i tárgyából a z  előmenetelt elég
te lennek ta lá lja  bővebb m egfontolásra figyelm eztetn i, s a ta n á rn a k  lelki- 
ism ereti kötelessége ta nártá rsa inak  nézetét a  legbehatóbb m egfontolás alá  
ve n n i, hogy valahogy igazságtalanság ne jö jjö n  létre. Ily esetekben a 
nyelveknél a dolgozatokba újabb bepillantást is lehet tenni. Magától 
felmerül itt azon megjegyzés, hogy a tanár a classifikálás mentői bizto
sabb eszközlése czéljából az év folytában mennél többet examináljon, 
mi nem lehetetlen, mert különösen az alsóbb osztályokban a tanítás alatt 
is lehet examinálni, valamint az examinálás alatt is kell tanítani : s ha a 
tanár így jár el, classifikáló kétségeinek lehetősége a minimumra fog 

.alászállani.
(Trsztena.) Csóka Károly.

VEGYESEK.

Dr. Babies Kálmán budapesti II. kér. kir. gymn. tanár halálának híréről 
mély fájdalommal értesültünk. Egyike volt a boldogult egyesületünk legrégibb 
tagjainak, kinek philosophiai és magyar irodalmi értekezéseivel és könyvismer
tetéseivel 21 év óta közlönyünk hasábjain is igen gyakran találkoztunk, s kit 
ez évben a közlöny szerkesztő-jelöltjei között is emlegettek. Nagy műveltségű 
s alapos képzettségű tanár volt, kinek élte virágában, 46 éves korában történt 
váratlan elhalálozása nagy körben keltett részvétet. — Cobonci Babies Kál
mán 1840-ben született Szemerén, Györmegyében, s 1863-ban választatott meg 
a bajai városi gymnasiumnál a magyar és latin nyelv tanítására tanárnak. 
Bárom év múlva az ungvári, majd az eperjesi gymnasiumhoz ment át. Ezután 
a külföldi tanügy tanulmányozása czéljából egy évet Németországban töl
tött s 1870-ben a kaposvári, 1872-ben a pozsonyi gymnasiumhoz neveztetett 

'ki. Ekkor már széles körű irodalmi munkásságot fejtett ki, melyre nagyobb 
tere nyílt, midőn 1873-ban a budai reáliskolához, majd 1880-ban a II. kér. 
kir. gymnasiumhoz jutott. Tanári működését legszebben jellemzik ama sorok, 
melyekkel egykori igazgatói: Szieber és dr. Say intézetüktől távozásakor 
elbocsájtották, melegen elismerve fényes tulajdonságait, lelkiismeretes és sike
res működését. Egyenlő kedvvel és szerencsével művelte a bölcseleti és a magyar 
irodalmi tudományágat. Bölcseleti tankönyveit ma is több középiskolában 
használják s a múlt évben a magyar tud. Akadémia dicsérettel tüntette ki 
egyik müvét, az idén pedig ugyanoda Kazinczy Ferencz életrajzáról nyújtott 
be munkatervet. Utolsó éveiben különösen sokat s izgatottan dolgozott egy 
más irodalomtörténeti művön is és épen a sok munka és megerőltetés döntötte 
sírba. Agyhártyagyulladást kapott s okt. 22-én kiszenvedett. A  sajtó nagy
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részvéttel emlékezett meg haláláról, temetésén pedig ott volt a tudomány és 
közélet sok kitűnősége. Elköltözött társunk mindenkitől szeretett nemes és lova- 
gias jellemű ember volt, kiben a modern tanférfiak közöl a hazai tudományos 
haladásnak egyik zászlóvivője dőlt ki. Béke hamvaira.

Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter E rdélyszky  M ihály  
budapesti keresk. akad. segédtanárt a nagyszebeni állami főgymnasiumhoz ren
des tanárrá nevezte ki.

Pályázat. A vall. és közokt. minisztérium a következő középiskolai 
állásra hirdet pályázatot:

Az aradi m. kir. állami föreáliskolánál betöltendő egy rendes tanári 
állomásra , melylyel a franczia  és német nyele és irodalom  tanításának köte
lezettsége, 1200 frt évi fizetés, 200 frt lakáspénz és a szabályszerű ötéves 
pótlék élvezete van összekötve, pályázat hirdettetik. Pályázók a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. minisztériumhoz czímzett kérvényüket, melyben szüle
tésük éve és helye, vallásuk, nős vagy nőtlen állapotuk, hadkötelezettségi 
viszonyuk, végzett tanulmányaik és képesítésük, nyelvismereteik és eddigi 
szolgálataik okiratokkal igazolandók, alkalmazásban lételök esetén elöljárósá
guk útján, különben pedig közvetetleniil a nagyváradi tankerületi kir. főigaz
gatósághoz f. éri november hó 30-ig küldjék be.

Beérkezett müvek. A múlt füzetben közlött kimutatás óta a szerkesztő
séghez a következő könyvek érkeztek :

B arta l A nta l és M almusi Károly : Jegyzetek Horatius költeményeihez. 
Budapest 1886. Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása. Ára 80 kr.

Berecz A n ta l:  A csillagászati földrajz elemei. Budapest 1886. Az iró 
sajátja.

D r. Borbás Vincze : A növényország tankönyve. Dr. Thomé 0. W. 
munkája alapján. Harmadik magyar kiadás. Budapest 1886. Az Eggenberger- 
féle könyvkereskedés kiadása. Ára 1 frt 60 kr.

D r. B rózik Károly : Földrajz. A reáliskolák I. és II. osztálya számára, 
Budapest 1886. Kiadja az Eggenberger-féle könyvkereskedés. Ara 1 frt.

Bátortervek  a középiskolák számára. Kiadattak a vallás- és közokta
tásügyi miniszter 1886. évi 25030. számú rendeletével. Budapest 1886. Nyoma
tott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában.

Capes W . : Livius élete és történetírói munkássága. Angolból Fiuáczy 
Ernő. Budapest 1886. Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása. Ára 
60 kr.

D r. Csengeri János: Homeros Iliasa. Bő szemelvényekben és bevezeté
sekkel. Budapest 1886. Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása. Ara 
1 frt 60 kr.

D r. Csengeri János : Homeros Odysseiája. Bő szemelvényekben és beve
zetésekkel. Budapest 1886. Kiadja az Eggenberger-féle könyvkereskedés. Ára 
1 frt 40 kr.

D r. D engi János : Szerkesztéstan olvasmányokkal és szerkezeti magya
rázatokkal. A gymnasiumok V. osztálya számára. Budapest 1886. Az Eggen
berger-féle könyvkereskedés kiadása. Ara 1 frt 20 kr.

Tanáregyesületi Közlöny. XX. 15
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D r. D em ji János : Olvasmányok a magyar stilisztikához. A gymnasiu- 
mok IV. osztálya számára. Budapest 1884. Kiadja az Eggenberger-féle könyv- 
kereskedés. Ára 1 írt 60 kr.

G ra f Jakab : Német nyelvtan és gyakorlókönyv polgári iskolák és 
középtanodák számára. Negyedik teljesen átdolgozott kiadás. Budapest 1886. 
Franklin-társulat. Ára 80 kr.

Heller Á g o s t: A természettan elemei. A reáliskola III. osztálya szá
mára. Budapest 1886. Kiadja az Eggenberger-féle könyvkereskedés. Ára 1 frt.

Jablonszky János : Földrajz a reáliskolák első és második osztálya szá
mára. Második kiadás. Budapest 1886. Franklin-társulat. Ára 80 kr.

K isfa lu d y  K ároly : Csalódások. Vígjáték négy felvonásban. Magya
rázta dr. Szigetvári Iván . (Jeles Írók iskolai tára XXVI.). Budapest 1886. 
Franklin-társulat. Ára 30 kr.

Könyvjegyzék a középiskolai tanári könyvtárak számára. (Kiadta a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 1885. évi 35,135. sz. a. kelt ren
deletével.) Budapest 1886. Kapható a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
Ara 50 kr.

D r. L u tte r  N ándor  Közönséges Számtan czímű munkájának példatá
rában előforduló feladatok megfejtésének végeredményei. Budapest 1887. 
Franklin-társulat. Ára 20 kr.

Az osztrák-m agyar monarchia Írásban és képben. 21. (Bécs és Alsó-Ausz
tria 9.) és 22. (Bevezető kötet 8.) füzet Budapest. Kiadja a magyar királyi 
államnyomda. Révai testvérek bizománya. Ára egy-gy füzetnek 30 kr.

Porzsolt K á lm á n : A testgyakorlati oktatás rendszere. Herkules-könyv- 
tár VII. Budapest. Aigner Lajos. Ára 80 kr.

Szamosi János : A középiskolai tanárok képzéséről. Rectori székfoglaló 
beszéd. Kolozsvárt 1886.

Szente J ó z se f: Számtani szemelvények ismétlő iskolák számára. Buda
pest 1887. Franklin-társulat. Ára kötve 50 kr.

I f j .  Szinnyei József d r . : Magyar olvasókönyv. Első rész. A középisko
lák első osztálya számára. Második rész. A középiskolák második osztálya szá
mára. Budapest 1887. Kiadja Hornyánszky Viktor. Ára egy-egy résznek 90 kr.

Hibaigazítás. Folyóiratunk múlt füzetének 87—93. lapján Tones bírálata 
Koltai Irálytanának első kiadására vonatkozik ; továbbá 122. lapján a 17. sor
ban alulról ,,1886.‘‘ helyébe „ 1866. “ javítandó.

Szerető barátaimnak és részvevő kartársaimnak, kik szivük melegével 
és igaz könyöriilettel iparkodtak enyhíteni a megrendítő bánatot, melylyel leg
szebb reményű, forrón szeretett egyetlen fiamnak hirtelen halála sújtott, legyen 
szabad e helyen közösen kifejezni legmélyebb hálámat. Tudom, szívesen föl
mentenek ama fájdalmas fáradság alól, hogy sebemet újra meg újra föltépve 
igaz szeretetükről és őszinte részvétükről tanúskodó drága soraikra egyenkint 
válaszoljak. Buzgón óhajtom, soha ne legyen okom vigasztalásukat vigaszta
lással viszonoznom.

Budapest, 1886. október 30-án.
V olf György.



Ifjúság i Iratok  T ára .

E l ő f i z e t é s  a VI—IX. f ü z e t r e .

Mikor az Orsz. középisk. Tanáregyesület választmánya a múlt iskolai 
évben akképen intézkedett, hogy az I fjú sá g i Ira tok Tárának  füzetei ne cyclusok 
szerint előfizetés útján, hanem egyenként hoc sáttassanak forgalomba: abban a 
hitben élt. hogy ez által a nevezett vállalat terjesztését meg fogja könnyíteni. 
Csalódott. A múlt iskolai évben kibocsátott egyetlen füzetből — noha az tar
talom. kiállítás és ár tekintetében minden méltányos követelményeknek megfe
lelt — annyi példány sem rendeltetett meg, a mennyi a ténylegesen megtett 
kiadásokat fedezte volna. Ezen az úton tehát nem lehetett tovább haladni : az 
új folyam első füzetét nem követhette egy második. Hol rejlik a baj : a terjesz
tés rosszúl választott új módjában-e vagy azok régi buzgóságának megcsappa
násában. a kik a terjesztés gondjait szívesek voltak magukra vállalni? azt e 
helyen nem vitathatjuk ; csak annyit konstatálunk, hogy a vállalat létele forog 
koczkán. s ezt mindazoknak lelkére kötjük, a kik velünk együtt az I fjú sá g i 
Ira tok Tárának  további fentartását s a vele egybekötött érdekek ápolását leg
kedvesebb gondjaink közé sorozzuk, sőt egyenesen kötelességünknek tartjuk.

A választmány belátva azt, hogy az Ifjú sá g i Ira tok  Tárának  terjesztésé
ben tavaly követett mód. ha nem is egyedüli, de legalább részes oka a tavalyi 
sikertelenségnek, legutóbbi, október hó 12-én tartott ülésében hosszú, beható 
vita után. azt határozta el, hogy visszatér a terjesztés régi módjához, remélvén, 
hogy a mint az sikeresnek mutatkozott a múltban, a várt eredményeket meg
tenni a jövőben is. Ezzel megtett mindent, a mi e tekintetben tőle telik, hogy. a 
vállalat fenmaradása biztosíttassák. A mit ezen felül még tehet, csak annyi, 
hogy a tagtársakat ismételve is figyelmeztesse, kérje és buzdítsa : tekintsék ez 
ügyet teljesen, a magukénak s a középiskolai tanárság közös ügyének, a mely
nek becsülettel való diadalra juttatását egyesületünk reputácziója is megköve
teli, s a melynek elejtése szégyen lenne valamennyiünkre. De nemcsak egyesüle
tünket és a tanárságot érné a vállalat bukásával erkölcsi és anyagi kár, hanem 
kárt szenvednének ama szellemi és erkölcsi magasabb érdekek is, a melyek 
szolgálatára a tanuló ifjúság javának előmozdítása végett a vállalat hivatva van.

A választmány a múlt iskolai évben még egy más intézkedést is tett az 
Ifjú sá g i Ira tuk Tárának  nem annyira anyagi, mint inkább szellemi tekintet
ben való biztosítására. Nyílt pályázatot hirdetett a vállalatban közlendő dolgo
zatokra. A pályázat, noha nem volt épen eredménytelen, még sem felelt meg a 
jogosan hozzáköthető várakozásnak. Csekély számmal vettek benne részt, s a 
pályamunkák egy része még a vázlat mértékét sem ütötte meg, másrészt pedig 
nem készült azzal a gonddal, a melyet ilynemű ifjúsági iratok mindenek fölött 
megkövetelnek. Tán midezek a bajok nem fordultak volna elő, ha a választ
mány pályadíjakkal s a dolgozatok bővebb honorálásával buzdíthatta volna 
részvételre a hivatottakat; de hogy ezt nem tette, nem jószándékán, hanem 
anyagi erejének elégtelenségén múlt. Ha a vállalat megerősödik s a virágzás 
óhajtott fokára jut, a választmány nem fog késni, hogy megtegye azt, a mit 
helyesnek tartott kezdettől fogva s annak tart ma is. Mindezek mellett a tavaly 
hirdetett nyílt pályázatnak köszönhető részben legalább, hogy az Ifjú ság i Ira-
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tok Tárának  szerkesztősége annyi kész dolgozattal rendelkezik jelenleg, hogy 
egy négy füzetből álló cyclnsra azonnal előfizetés hirdethető.

Alulírott, mint az Ifjú sá g i Ira tuk Tárának  szerkesztője, a t. választmány 
határozata alapján s megbízásából előfizetést nyitok az Ifjú sá g i Ira tok T árá 
nak 1885—86-ik isk. évi cyklusára. melyben a következő munkák fognak meg
jelenni :

I. Itúm ai élet Cicero korában. Church u tán  angolból ford íto tta  
Szilasi Móricz.

II. Körösi Csorna Sándor. Ir ta  Jancsó Benedek.
III. A  Balaton és melléke. I r ta .d r .  Vida Károly.
IV. Képek az állatvilágból. Brehm  felolvasásai u tán  Paszlavszky József

Az elősorolt munkák mind készen vannak s kéziratuk a szerkesztőség ren
delkezésére áll; az első számú (12 nyomott iv terjedelemmel és számos képpel) 
már ki is van nyomva s bármely pillanatban szétküldhető a megrendelőknek.

A füzetek ugyanolyan nagyságban (legalább öt nyomott iv) és alakban 
(kis 8r., vászonba kötve, képekkel ellátva) fognak megjelenni, mint az V. füzet 
(Csánkitól: Rajzok Mátyás király korából) s lehető gyorsan követik egymást, 
úgy hogy 1887. május elejéig az utolsó füzet is birtokában lesz a megren
delőnek.

Az egész cyclus megrendelési ára előfizetés utján 2 frt, a mely árért a 
füzeteket bérmentve küldjük meg az előfizetőknek. Azon tisztelt kollégáknak, a 
kik a terjesztést s az előfizetés közvetítését szíveskednek magukra vállalni, 
minden tíz füzet után egy tiszteletpéldánynyal szolgálunk. A z előfizetési pénzek 
1887. ja n u á r  1 -ig dr. B rózik K áro ly , egyesületi fő titkárhoz küldendők (II. 
kér. Albrecht-út. Lónyay-ház). Mivel a vállalat új cyclusa csak akkor indúlhat 
meg, ha legalább ezerkétszáz előfizető jelentkezik, kérjük tisztelt kollégáinkat, 
ne kíméljenek semmi fáradságot a füzetek terjesztésében és szíveskedjenek az 
előfizetési összegeket, vagy legalább a megrendelt példányok számáról szóló 
tudósítást a kitűzött határidőre beküldeni, hogy a nyomatást. illetőleg a kész 
füzet szétküldését azonnal megkezdhessük. Ajánljuk egyszersmind becses figyel
mükbe és jóindulatukba az I fjú sá g i Ira tok  Tárának  eddig megjelent füzeteit is. 
a melyekből még nagy számmal vannak rendelkezésre álló példányaink, s a 
melyeknek terjesztésére szintén most van a legkedvezőbb alkalom. E füzetek a 
következők : I. A magyar föld. Jókai Mórtól. 11—111. Az Odüszszeia (kettős füzet). 
Szász Károlytól. IV. Képek az állatvilágból. Paszlavszky Józseftől. V. Rajzok 
Mátyás király korából. Dr. Csánki Dezsőtől (ez utóbbi vászonba kötve.) E füze- 

.tek — a kettős füzetet kivéve, melynek ára 1 frt — egyenként 50 krért kap
hatók az egyesületi főtitkárnál.

Az Ifjú ság i Ira tok Tárát s az annak új cyclusára szóló előfizetést még egy
szer a legmelegebben ajánlom az iskolai hatóságok és tisztelt kollégáim szives figyel
mébe és hathatós buzgóságába. Egyedül ettől várjuk a vállalat jövőjének biz
tosítását. magának a vállalatnak felvirágzását s az ehhez kötött nagyjelentőségű 
czélok megvalósítását.

Budapest. 1886 október hó.
A választmány megbízásából.

Sebestyén Gyula.
az Ifjúság i Ira tok Tárának  szerkesztője.
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é r t e k e z é se k .

A latin nyelv o k ta tá sán ak  á llá sa  a program m ok tanúsága
szerin t.

Az iskolai értesítőknek leggyengébben szerkesztett része az 
szokott lenni, mely a végzett tananyagot kimutatja. Tudjuk mind
nyájan, hogyan szoktak ezek a kimutatások sok sürgetés után az 
utolsó perczben megíródni. A legtöbb tanár mintegy attentatumot 
lát az ő méltósága ellen abban, hogy ő most megint, isten tudja 
hányadszor számot adjon arról, hogy mit végzett; és szentül meg 
lévén győződve arról, hogy e kimutatásokat úgy sem olvassa el 
senkisem, hamar végez a kelletlen munkával. így aztán megtörté
nik, hogy a tanár nyomtatásban kezébe ad a tanulónak oly fogal
mazványokat, minőket a tanulótól nagy pirongatás nélkül el nem 
fogadna. Találhatunk pl. efféle csodabogarakat : „ Olvasmányok: 
Aesop Babria (!) meséi s apróbb költemények emlézve is“; vagy 
(egy alföldi népes főgymnasium értesítőjében olvasható) „a Curtius- 
Haberern-féle nyelvtan harmadik részéből végeztetett az első hat sza
kasz (Modus Lehre-ig).“ Valahol Tacitus annaleseinek I. könyvéből 
állítólag 100 fejezetet olvastak, holott abban mindössze 81 fejezet 
van (az illető nagy barátja lehet a kerek számoknak); máshol ugyan
ezen mű első könyvét Tiberius haláláig olvasták, holott ez csak a
VI. könyvben van elbeszélve.

És igaz, hogy e tananyag-kimutatások kevés embernek képe
zik kedves olvasmányát. Mindazonáltal bizonyos szempontokból vizs
gálva és összehasonlítva, nem megvetendő tanulságot nyújthatnak 
oktatásunk állapotáról. Én egyelőre az ókori nyelvek oktatására és 
ennek alapvetése gyanánt a magyar nyelvtani oktatásra vonatkozólag
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vizsgáltam át vagy 120 értesítőt és böngészetem eredményét a 
következőkben próbálom előadni. Ezúttal azonban csak az egyik 
ókori, csak a latin nyelv oktatásáról szólok, a görögé egy közelebbi 
alkalomra marad.

Ismeretes dolog, bogy valamint a magyar úgy a latin nyelv 
oktatásában mind tudományos, mind didaktikai módszerére nézve 
lényeges változás, és ennek következtében erős ingadozás állt be. A 
tudományos módszerre nézve a magyar nyelvtant a latin nyelvnek 
ráerőszakolt keretéből kiszabadították és a nyelvtényeket a nyelv 
szelleméből elvont kategóriák szerint csoportosították ; a latin nyelv
ben a nyelvtudomány újabb eredményeit felhasználva más princi
pium szerint (a szótövek szerint) csoportosították az alakokat, 
azoknak keletkezését, a mennyire e fokon lehetett, nyelvtörténeti 
adatokkal iparkodtak felvilágosítani és a szükséges összehasonlítás
nál az újabb magyar nyelvtanok kategóriáiból indultak ki. A didak
tikai módszerre nézve az eddigi synthetikus eljárást elhagyták és 
induetió útján az élő beszéden, vagyis összefüggő olvasmányon 
akarták megfigyeltetni a nyelvtényeket és az alakokat a mondat
ban való szereplésük szerint akarták megértetni. Mindkét újítást a 
legradikálisabban képviselik a Bartal-Malmosi-féle latin és a Simonyi- 
féle, azután a Szinnyei-féle magyar tankönyvek. Eleinte ezek az újítá
sok majdnem ellenmondás nélkül gyorsan terjedtek, később erős, rész
ben ingerült ellenkezésre találtak. A magyarban a többi nyelvtanok 
a tudományos módszerre nézve tartózkodva és óvatosan, de mégis 
egyben másban követték az újítást, didaktikai tekintetben megma
radtak a régi schemánál. A latin nyelvoktatásban ismét elővették 
sok helyütt a kis Scliultzot, és minthogy most már mégis nagyon 
szembeszökő volt, hogy ez a németek számára készült nyelvtan vál
tozatlan formában magyar anyanyelvű tanulóknál czélszerűen nem 
használható, Dávid István arra vállalkozott, hogy azt a magyar 
nyelv sajátságaihoz idomítsa.

E két iránynak hullámzó, változó küzdelmét mutatják a lefolyt 
tanév értesítői. Majd az egyikkei majd a másikkal tesznek próbát ugyan
azon intézetnél, és azért aránylag csekély azon gymnasiumok száma, 
hol valamennyi osztályban ugyanazon szerző magyar vagy latin 
nyelvtana volna használatban. Van gymnasium, hol az I. osztályban 
Szinnyei, a II-ikban Szvorényi, a IH-ikban Imre nyelvtanát használ
ták ; van 4 osztályú gymnasium, hol minden osztályban más latin
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nyelvtan volt használatban : I. Schultz-Dávid, II. Szepessy-Budaváry
III. Dávid, IV. Bartal Malmosi.

Hogy a tanárok egy része nem jött még tisztába tudományos 
és módszeres elveivel, az onnan is kiderül, hogy néhol az általuk 
használt magyar és latin nyelvtanok épenséggel nem egyeznek meg 
egymással. így pl. Simonyi magyar latin nyelvtana mellett használ
ják Schultz latin nyelvtanát, melyek mindegyike más szempontból 
csoportosítja, magyarázza és nevezi meg a nyelv alakjait. Igaz, hogy 
e tekintetben tankönyveink nem engednek nagy választást; mert 
kivéve a Bartal-Malmosi féléket, melyek Simonyi nyelvtanához 
alkalmazkodnak, a többiek nem sokat törődnek mostani magyar 
nyelvtanainkkal. És ezért az Ihász-féle nyelvtan nagy elterjedtségének 
egyik oka annak módszerben való semlegessége is lehet, mely még 
legártatlanabb használatra kínálkozik bármely latin nyelvtan mellé. 
Csakhogy ez a használat tapasztalásom szerint sok helyütt csak 
annyiból áll, hogy a könyvet a fiúkkal megvétetik és azután mentül 
kevesebbet törődnek vele.

Azon 120 gymnasium közül, melynek értesítőjét láttam, 55-ben 
találtam Ihász nyelvtanát, részint mind a három, részint egyik-másik 
osztályban. Utána sorakozik máris Szinnyeié, mely 35 gymnasiumban, 
jobbára azonban még csak az I. és II. osztályban volt használat
ban. Simonyi nyelvtanát 27 gymnasiumban találtam, sok helyütt 
azonban már csak a II. és III. osztályban. Azonkívül Szvorényi 7, 
Imre 4, Torkos 3, a sárospataki nyelvtan 3, Bodnár, Szemák és 
Teopler 1—1 gymnasiumban szerepel. Feltűnő azonban, hogy a 
mondattani alapot az Ihász-féle nyelvtant használó tanárok is több
nyire erősen hangoztatják. Ezt első sorban az utasításoknak tulajdo
níthatjuk, de talán mégis egyszersmind a tanárok túlnyomó többsége 
azon őszinte meggyőződésének, hogy e módszer a réginél észszerűbb 
és gyümölcsözőbb.

Latin tankönyvekül a Bartal-Malmosi-íéléket 52 gymnasiumban 
találtam, részben már csak a III. és IV. osztályban, annak jeléül, 
hogy a gyorsan elfoglalt térből újabb időben valamit veszítettek ; 
mégis, a mennyire látom, a lefolyt évben 3 gymnasiumban vétet
tek fel újólag. Több helyütt a mondattannak azon kivonatával 
érték be, mely a III. és IV. osztálynak szánt gyakorlókönyvhöz 
vau csatolva, a mit én mégis keveselnék. Vagy 5 gymnasiumban 
a latin olvasókönyvet használták más nyelvtan mellett. A Schultz- 
Dávid-féle nyelvtant 30 gymnasiumban találtam, aránylag új-voltához

Ifi*
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képest sok helyütt még csak az első-második osztályban. Mindazon
által van két gymnasium, hol már ez is megint helyet adott a Sza
mosi-féle és a Bartal-Malmosi-féle nyelvtannak. A Schultz-Kiss és 
Schidtz-Varga-Ше nyelvtanokat 16 gymnasiumban találtam, sőt, a 
mi elég különös, vannak tiszta magyar vidéken gymnasiumok, 
melyek e magyartalan, az utasításokkal is merőben ellenkező köny
veket a lefolyt évben először bevették. Ha már Schultz-féle nyelv
tant akartak, be nem látható, miért nem vették be Dávid átdolgo
zását, mely a magyar nyelv sajátságaira mégis tekintettel van. 
Szepessy nyelvtanának Budaváry és Tóth által eszközölt kiadásait 
20 gymnasiumban találtam, de már több helyütt csak a II. osz
tálytól kezdve. Azonkívül találjuk a Szénásy-Elischer-fé\e nyelvtant 
8, a Békéssy-íélét 6, a Szamosi-félét 5, Kérészy-Seinnyei latin mon
dattanát 4, Tüdős latin mondattanát 3, a sárospataki latin nyelvtant 
2 helyen.

Latin olvasmányul a III. és IV. osztályban a Bartal-Molmosi- 
féle nyelvtan mellett legtöbbnyire ugyanazon szerzők olvasókönyvét 
használták; más nyelvtanok mellett 22 intézetben Elischer olvasó
könyvét, 15-ben Polgár Kis Liviusát használták. Tehát az intézetek 
nagy többségében mind a négy alsó osztályban a több-kevesebb 
szerencsével kivonatolt Livius dominál. Mégis 39 intézetben a III. 
osztályban Corn. Nepost és Phaedrust, a IV.-ben Julius Caesar 
galliai hadjáratának egy-egy részletét olvasták. Ezeket az írókat az 
utasítás hallgatással mellőzi; de a hagyomány hatalma és azon 
tagadhatatlanul nagy előnyök, melyek ez írókat épen iskolai olvasmá
nyul ajánlják, úgy látszik, még sokáig helyet fognak nekik bizto
sítani iskoláink egy részében.

Az V. osztályban Liviusból majdnem kizárólag a XXI. és 
XXII. könyvből olvastak kisebb-nagyobb részleteket, a mi termé
szetes, minthogy az első könyvek tartalmával az alsóbb osztályok
ban használt olvasókönyvekből ismerkedtek meg a tanulók. Költői 
olvasmányul 25 intézetben Siebelis-Szamosi Tirocinium poeticuma 
(mely Ovidiusból és Phaedrusból ad szemelvényeket), ugyancsak 
25 intézetben Pirchala Anthologia Latina-ja (mely Catullus, Tibullus, 
Propertius, Vergilius eclogái és georgicái, Horatius, Ovidius, Martialis- 
ból ad szemelvényeket), a többi gymnasiumban Ovidius valamely 
szemelvényes kiadása szolgált. Egy gymnasiumban kizárólag Horatius 
féle ódákat olvastak.

A VI. osztályban 4 intézetben Liviust folytatták. A többiben
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Sallustiusnak túlnyomóan Jugurthájából, itt-ott Catilinájából, olvas
tak átlag 50—60 fejezetet. Cicerótól, a latin próza ezen mesterétől 
gymnasiumaink általában nem olvashatnak annyit, mint a mennyi 
akár a latin stílus gyakorlására, akár ama nagy írónak és mozgalmas 
korának megismerésére kívánatos volna. Az értesítők tanúsága szerint 
átlag két osztályban három beszédjét olvasták ; van azonban több 
mint egy főgymnasium, melyben csak egyetlen egy beszédjével 
ismerkedtek meg a tanulók. Legtöbb gymnasiumban a Catilina 
ellen mondott beszédek egyikét-másikát olvasták, kedvességben ezek 
után következik pro lege Manilia és harmadik helyen az I. és II. 
Philippica. Több helyen olvasták pro Archia, pro Sulla, pro Ligario, 
pro rege Deiotaro, pro Marcello, itt-ott pro Murena, pro Plancio, 
ritkán pro Milone, pro Sestio és egyetlen egy gymnasiumban sem 
találtam az oly szép és sok tanulságot nyújtó Verrinákat. Vagy 
10 gymnasiumban Cicerónak néhány levelét is olvasták ; philoso- 
phiai műveiből a de officiis cziműt 6 gymnasiumban olvasták, nagyob- 
bára a VIII. osztályban Tacitus helyett, egyben Tacitus mellett, egy
ben pedig már a VII. osztályban. Három helyen Laeliust olvasták, 
egy helyütt pedig a somnium Scipionis-t. Azt látjuk tehát, hogy a 
legtöbb gymnasiumban Ciceróval csak mint szónokkal ismerkedtek 
meg a tanulók, és mint ilyennel is igen sok helyütt csak a Catilina- 
riák által, melyek erre nem épen a legalkalmasabbak.

Vergilius az utasítások szerint két osztályban képezi a költői 
olvasmány tárgyát, de az autonom hitfelekezetek gymnasiumai 
most is csak a VI. osztályban veszik azt fel, míg a VH-ben Horatiust 
olvassák. Ez iskolákban tehát az Aeneisnek többnyire csak egy 
énekét sőt azt sem egészen olvassák ; vannak gymnasiumok, hol 
mindössze 300—400 verset olvastak. Hogy ennyiből milyen fogal
mat alkothatnak maguknak a tanulók ama remekműről, az könnyen 
elképzelhető. A kormány tantervét követő gymnasiumban többnyire 
két éneket olvastak, a mi szintén kevés. Voltak azonban nem kis 
számban olyanok is, hol három, vagy némi kihagyásokkal négy 
éneket olvastak. Az eclogákkal és georgicákkal nagyon kevés helyen 
ismerkedtek meg a tanulók.

Nyolcz gymnasiumban Plautus egy-egy vigjátékát (ötben a 
Trinummust, háromban a Captivi-t), egyben Terentius Adelphoe-it 
olvasták. Ezen, gymnasiumainkból sokáig végképen száműzött auc- 
torok tehát, melyekre az utasítások újra figyelmeztettek, tért kezdenek 
ismét foglalni, mihez Gerevics kiadásai és Csiky fordítása hatható-
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san hozzájárultak. E művek nagy irodalomtörténeti becsénél fogva 
ezen csak örülhetünk.

Tacitus müvei közül a legtöbb intézetben az annales-t olvasták, 
ritkábban a históriáé t, elvétve Agricolát és egy helyütt a Germaniát. 
Nagyobbrészt egy-egy könyvet olvastak, vagy pedig több könyvből 
ennyinek megfelelő szemelvényeket. Horatiusbái mindenhol elég bő 
szemelvényeket olvastak, különösen az autonom felekezetek isko
láiban, hol a VII. osztályban ódákat, a VIII-ban satirákat és episto- 
lákat olvasnak.

Magánolvasmányról mindössze 9 gymnasiumban találtam némi 
tudósítást; többnyire Cicerónak egy-egy beszédjét, az Aeneisnek 
egy vagy több, az iskolában nem tárgyalt énekét, Tacitus egyik 
kisebb művét olvasták. Mennyiben volt e magánolvasmány általá
nosan kötelező, vagy csak ajánlva, arról az értesítők hallgatnak 
Kívánatos volna, hogy erre a jövőben az eddiginél nagyobb figye
lem fordíttassék.

Átlag tehát gymnasiumainkban a következő latin olvas
mányt végezték a tanulók : Cornelius Nepos 4—5 életrajzát, 
Julius Caesar galliai hadjáratának 1— 1 lj2 könyvét; vagy ezek 
helyett Livius valamely kivonatából a római királyoknak és a köz
társaság kezdetének történetét; Phaedrus néhány meséjét, Ovidius- 
nalc vagy 500—600 versét, vagy a helyett szemelvényeket a latin 
elegikusokból; Liviusnak 1 (nagyobbára a XXI.) könyvét; Sallustius 
Jugurthájából 50—60 fejezetet; Cicerónak 3—4 kisebb beszédjét 
(néhol néhány levelét), az Aeneisnek 2—3 énekét, Tacitus egy 
könyvét (vagy ennyivel felérő szemelvényeket), végre Horatiusbái 
elég bő szemelvényeket.

összehasonlítás kedvéért átnéztem 20 ausztriai értesítőt és átlag 
a következő olvasmányokat találtam: Corn. Nepos 10—14 életrajzát; 
Julius Caesar galliai hadjáratának 3 könyvét, a bellum civile-nek 1 
könyvét (a VI. osztályban); Ovidiusból 1000—1300 verset (a IV. 
és V. osztályban) ; Liviusnak 2 (nagyobbára I. és XXI.) könyvét; 
Sallustius Jugurtháját nagyobbrészt egészen; Cicerónak 3—4 beszéd
jét és mindenhol egy kisebb philosophiai művét (Laelius, Cato 
maior, Tuse, disp.); Vergilius 2 eclogáját és a georgicából kisebb 
szemelvényeket, az Aeneisnek 4—5 énekét; Tacitusból 2 könyvet; 
Horatiusból bő szemelvényeket. Azonkívül nagyobb részt kötelezett 
magánolvasmányul olvasták Cicerónak néhány beszédjét, az Aeneis
nek nehány énekét és Tacitus egyik kisebb müvét.
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Több értesítőnk külön számot ad római irodalomtörténet taní
tásáról és több helyütt kézikönyvül használták Holub latin irodalom- 
történetét. Csakhogy itt-ott az olvasóban kétség támad ezen irodalom- 
történeti tanítás czélszerüségéről. Ha pl. egy gymnasiumban, melynek 
4 felső osztályában mindössze ezeket olvasták : Sallustius Jugurthá- 
jának 15 fejezetét (!); Ovidiusból vagy 300 so rt; Cicerónak egy 
Catilina elleni beszédjét (!); az Aeneisből 400 verset (!); Liviusból 
válogatott darabokat (nincs kimutatva, mennyit) ; Horatius 18 ódá
ját, 5 szatíráját, 4 epistoláját, e parányi részleteket az értesítő 
szerint olvasták irodalomtörténeti, históriai, régiségtani, mythologiai 
stb. fejtegetésekkel, sőt a Vili. osztályban a latin irodalomtörténet 
beszél M. Porcius Cato, M. Terentius Varro, Julius Caesar, Corn. 
Nepos, Livius, Vellejus Paterculus, Valerius Maximus, Corn. Tacitus, 
Suetonius, Curtius, Florus, Justinus koráról és munkáiról: akkor 
azt kell óhajtanunk, vajha kevesebbet beszéltek volna az írókról 
és nagyobb mértékben ismertették volna meg a tanulókat magukkal 
az irodalmi művekkel.

A mi a latin stílusgyakorlatokat illeti azoknak terjedelméről és 
intensitásáról az értesítőkből bajosan lehet tiszta képet alkotni. 
Érdekes adat azonban, hogy azon, több mint 70 fő- és nagy gym
nasium közül, melynek értesítőjét átnéztem, csak 3G-ban (és ezekben 
sem minden osztályban) találtam valamely stílusgyakorló könyvet 
használatban. Az utasítások kívánatosnak mondják, hogy az efféle 
gyakorlatokat maga a tanár készítse. És ha a tanárban megvan 
a kellő jártasság és ügyesség és nem restelli azt az igen nagy 
fáradságot, ihelybe ily gyakorlatok czélszerű készítése kerül, ez 
igen helyes eljárás. Nem koczkáztatok véleményt arról, hogy e 
feltételek mennyire vannak meg minálunk; de mégis gondolkodóba 
ejt az a körülmény, hogy oly országokban, hol a tanárjelölteknek 
az egyetemeken latin stilus gyakorlására több alkalmuk van mint 
minálunk, mégsem tartják nélkülözhetőnek külön stílusgyakorló 
könyvek használatát. Sajnálnám, ha az utasítások ezen tanácsát 
itt-ott arra használnák fel, hogy e gyakorlatokkal nagyon könnye
dén végezzenek.

A nálunk használatban levő stilusgyakorló könyvek közt leg
elterjedtebb a Kalmár-Sváby-féle (18 gymnasiumban), azután a 
Vagács-Schiebinger-féle (16 gymn.-ban), végre a Cserny-Dávid-féle 
(lü gymn.-ban) ; a szorosan Livius XXL és XXII. könyvéhez csat
lakozó Pirchala-féle gyakorló könyvet 3 intézetben találtam. Némely
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értesítőben bővebb adatokat is találunk a latin stílusgyakorlatok
ról. így pl. a kalocsai gymnasium VI. osztályában szabad dolgoza
tokat is készítettek, levelet, mesét, leírást, chriát; a VII.-ben beszé
dek kivonatát. Beszterczebányán az olvasottak alapján tartott beszéd- 
gyakorlatokról adnak számot. A kecskeméti ref. főgvmnasium V. 
osztályában ezt találjuk: „Rhetorika elméletileg és gyakorlatilag 
apró önálló munkák készítésével“ (az elmélet talán a magyar 
nyelvbe való.)

(Pozsony.) Pirchala Imre.

V erstan  a  középiskolában.

Manap már minden studium részesül annyi figyelemben, meny
nyi a többi studium körében megilleti; egyedül a verstan bolyong 
hazátlanul nyelvtanok, stilisztikák stb. hátsó lapjaira szorítva s 
egyedül e studium az, melynek alapos tanítására a legkevesebb 
gondot fordítjuk. Honnan л ап ez ? Bizonyára annak a praktikus 
paedagogiai elvnek a folyománya, hogy az újkori középiskolai taní
tásnak nem czélja, mint a réginek volt, poétákat nevelni. A kor 
realistikus iránya megelégszik azzal, ha a tanuló a helyett, bogy 
poéta legyen, megtudja a poétákat érteni, el tudja lesni egyénisé
güket, be tud hatni alkotásuk szellemébe, megérti compositiójukat, 
nemesül érzelmeiken s lelkesül eszméiken.

Szép és magasztos czélok, melyeket elérve, eléri az irodalmi 
tanítás a lehető legtöbbet, mit a költői remekek tanításánál elérni 
lehet. De vájjon elérheti-e e szép és magasztos czélokat a verstan 
alapos tanítása nélkül? Vájjon a költői alkotás felfogásához, az 
egyéniség megismeréséhez, a mű hatásának kellő érzéséhez, sőt a 
mű és költő jelentőségéhez mellékes vagy fölösleges dolog-e azt a 
formát is alaposan ismerni, melyben a mű megjelenik ? Költői mű
vekben, melyeknek Icöltöiségét éppen e forma is teszi, nincs-e szo
ros összefüggésben tartalom és forma egyaránt ; nem ezek össze- 
hangzása, harmóniája adja-e a mű becsét; nem ez az egybeolva
dás teszi-e értéküket s nem ez biztositja-e a hatásukat?

Ha a forma a költői műveknél nem jelentős, azaz tanításuk
ban elég annyira menni, hogy úgy ahogy azt is megismerjék : akkor 
minek írta Homéros és Vergilius halhatatlan eposzait éppen liexa-
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méterekben, miért Anakreon dalait negyedfeles jambusokban, miért 
Ovidius elegiáit distichonokban, miért Horatius ódáit a sapphói, 
alkaiosi, asklepiadesi stb. formákban ? Miért Arany Toldit alexan
drinusokban, miért van a Nibelungeni ének hetedfeles jambusok
ban (hét ictussal), középen töréssel irva stb. stb. ? Miért nem más
kép ? Miért nem zeng az Ilias és Odyssea pl. Archilochos oktopodia 
troehaikáiban, miért nem öntötte Anakreon dalait hexameterekbe ; 
Himfy miért nem a négyes rímü alexandrinusban dalol, miért éppen 
azokban a rövid ütemű sorokban ?

Azért, mert minden költő érzi és tudja, hogy melyik tárgy
nak miféle rhythmus felel meg. Miért van, hogy sokszor egyazon 
költeményben (Vörösmarty : Kemény Simon, Petőfi : Egy gondolat 
bánt engemet, Arany : Reg és est stb.) is változik a rhythmus ? 
Azért, mert a költő érzi és tudja, melyik hangulatnak minő rhyth
mus való. Azt bizonyára senki sem állítja, hogy a képző és ábrá
zoló művészetekben a műalkotás első és fő követelménye nem a 
tartalom és forma teljes harmóniája. Hát csak a költészet volna az 
a művészet, melyben a harmóniát nem a tartalom és forma teljes 
összehangzása szüli ? Összefügg ez szorosan a költői müvekben is 
és nincs műalkotás itt sem, melyben a forma, a rhythmus, ne 
felelne meg szorosan a tartalomnak.

Minden tárgynak, minden hangulatnak megvan a maga rhyth- 
musa a mű egészében úgy, mint annak részeiben. Az elbeszélő, a 
drámai s a lyrai költészetnek, sőt azok egyes fajainak is, megvan a 
maga rhythmusa a nemzeti rhythmus körén belül.

Az epikai költemények tárgya esemény. E tárgy sajátsze
rűsége hozza magával az előadás sajátszerűségét is. A költő 
eseményét nyugodtan, bő színezéssel és részletezéssel adja elő. 
Érvényesülhet-e az előadás e nyugodtsága, bő és részletező me
nete más verssorban, mint a hosszúban, mely a költő elbeszé
lésének bő és kényelmes folyást enged? íme egy ok, a melyért 
az Ilias és Odyssea s az Aeneis hexameterekben, a Nibelun- 
gen-Lied nibelungi sorban, Toldi és Buda halála és János vitéz 
alexandrinusokban folyik. S a sorok hosszúságán kívül még azok 
lebegése is hű kísérője a tartalomnak. Mi jellemezné úgy a hősök 
diadalait, a kardok csattogását, a kürtök riadását, mint a hexameter 
pattogó dactylusai? 8 itt:

Gyors lóra a repülő szeleket megelőzte fu tássa l . .  . (Vörösmarty.)
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csak véletlenül van-e minden lábon a dactylus, vagy a jelenet 
rhythmikus festésére? Vagy ebben:

Conticuere omnes intentique ora tenebant (Vergilius.) 
a középső három spondeus nem öntudatos művészettel lassítja-e a 
rhythmikus ömlést, hogy zeneileg is éreztesse a költő azt az álta
lános csendet s lassú hallgatást, melylyel Aeneas szavaira várakoz
nak ? S itt :

C onstitit atque oculis Phrygia agmina circum spexit (Vergilius.) 
nem azért lassul-e meg, szabály ellen, a sor vége a két spondeus- 
sal, hogy a nyugodt áttekintés fogalmát művésziebben érzékítse ? 
Miért követel itt a verstani szabály két spondeust és egy hosszú 
szót ? Azért, mert a két spondeussal s a hosszú szóval jobban fest
heti a költő az értelmi komolyt és méltóságost. Figyeljük csak meg 
az öntudatos művészettel író költőket, mint pl. Vergiliust és Aranyt 
s azonnal látjuk, hogy a rhythmus gyorsításának vagy lassításának 
mindig a tartalomban van az oka, az értelmi oka.

A nibelungeni sor középcsonkulása (törés) sem oknélküli 
(— Épen a törés, a harmadik láb után, az a 
zenei hely, mely a sor harczias lebegésének a beálló szünet foly
tán oly méltóságot ad :

D aljá\san így\ üget\tek\\ B runhild\ előtt\ tova . . .

így vagyunk a mi elbeszélő sorunkkal, az alexandrinussal is ; ezt 
is gyorsíthatja vagy lassíthatja a költő a tartalom szerint, mert a
4-es ütem gyors lebegésü, a 3-as lassúbb s a 2-ős még lassúbb. 
Petőfinél „A helység kalapácsa“ miért van rendetlen dactylusok- 
ban írva ? Azért, mert nemcsak tartalmilag, de formailag is fonák
ját akarta adni a komoly, classikus eposznak. De a kisebb epikai 
műveknél is lépésről lépésre kimutatható a tartalom és alak szoros 
egybefüggése. Aranynál „A bajusz“ s „A fülemile“ miért nincs pl. 
jambusban írva, miért éppen a 4+4-es és a 4-f-3-as ütemek sza
bálytalan rliythmusában ? Azért, mert e művek tárgya először is 
magyar, hát magyar rhythmus is illik hozzá; köznapi tárgy, tehát 
a legismertebb rhythmus; az előadás fesztelen, csapongó: ez a 
rhythmus és rímelés is. A spanyol románczok fényes, derült vilá
gát a könnyen ömlő és vidám dallamú négyes trochaikus sor adja 
vissza a leghűbben ; ezért hagyta meg ezt Herder is a Cid-román- 
czokban. S az ó-angol és skót balladák rejtelmes és sötét tárgyá
nak s előadásának lehet-e zeneileg hűbb festője a jambus-sorok
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lüktető, nehézkes meneténél ? Czuczor Szondijának formája is a 
legszerencsésebb visszhangja a tartalomnak; basonlókép Arany 
„Szondi két apródjá“-nak, kinél azonban e forma, a lassító jam- 
busok és törések folytán még művészibb kísérője a tartalomnak, 
mint amannál. Köztudomású Aranyról, hogy a forma művészetében 
senki sem oly kiváló, mint ő. Csak pár esetet hozzunk emléke
zetbe pl. balladáiból. Ágnes asszony tudvalevőleg 4+ 4 -es ütemű 
sorokban van írva, népies tárgyhoz népies rhythmus; minden sora 
tehát 8 szótagú. De ott van a többi közt ez a stropha :

lm azonban, időtelve,
Börtönének zárja nyílik :
Agnes a törvény előtt 
Megáll szépen, a hogy illik ..  .

Itt a harmadik sorban csak 7 szótag van, a 4-j-4-es ütemű sor tehát 
megcsonkulva. Miért? A sor megcsonkulásával a rhythmus rendes 
folyása megalead, mintegy lélekzetet vesz, mint Ágnes megdöbbenő 
lelke, ki egyszerre csak a bírák előtt találja magát. Nem kiváló 
művészet-e zeneileg így festeni a megdöbbenő, megakadó lelkiálla
potot? Azok szerint, a kik a rhythmusról csak annyit tudnak, hogy 
a sor 8 szótagból áll : bizonyosan nem. E bölcs gondolatban javít
ják aztán ki nyolez szótagra e sort, így :

Ágnes a törlvényszék előtt

(1. Méhner Vilmos Hatszáz nemzeti dalát) ; elfeledvén e jámbor 
kijavításnál azt is, hogy a nép fia sohasem áll a törvényszék előtt, 
hanem a törvény elölt, s nem gondolván arra, hogy e sor így elfer
dítve még rossz ütemű is, mert a szünet (titemmetszet) szóba esik 
s a dallam szabad menetét megakasztja. Hasonló okokból javították 
ki e költeményben ezt a sort is :

Az világos csak, hogy ő t . .

ötét-re ! S jellemző megemlíteni, hogy ezek a javítások Névy könyvei
ben is (Olvasmányok a poétikához, Olvasmányok az írásművek 
elméletéhez), melyekből a középiskolai ifjúság nagy része tanul, 
mind megvannak. Természetes, hogy ilyen felfogással és alaposság
gal Zách Klára is tele van hibával s ez a rhythmus, melyben a 
költő e XIV. századbeli eseményt egy X IV . századbeli hegedőssel 
énekelteti, csak esetleg és lényegtelen valami, mind a mellett hogy



e sajátság c o m p o s i tió já ra  is befoly. Hányán magyarázzuk meg e 
régi magyar népies dallamnak :

Királyasszony kertje (fél-alex 4+ 2)
Kivirúlt hajnalra : (fél-alex. 3+3)
Fehér rózsa, piros rózsa. .  . (ősi nyolczas 4+ 4)
Szőke leány, barna. (fél alex. 4+ 2 )

a zenei festő erejét ? Talán megmondja, a ki megmondja, hogy 
ime e sorokban van írva, de hogy miért, azt már legnagyobb 
részünk elhallgatja. Azokra a sorokra meg, melyekben e főrhythmus 
meg van csonkulva, azt mondjuk, hogy rosszak s kijavítandók. 
így pl. e sorra :

J a j !  öcsém | Kázmér . . . (3+2)
mert ebben a szerencsétlen sorban nincs meg a mechanikus 6 szó
tag (a félalexandrinus); holott a legmüvészibb helye a költemény
nek ; holott az első ütem (4) csonkulása itt csak lá ts za t,  mert a mi 
k ie jté sb e li hiányt a kimaradt egy szótag mutatna, azt ze n e ileg  bősé
gesen s nagy erővel pótolja az az erős h a n g sú ly ,  ictus, mely az 
első szótagra esik. Minő helyzetben mondja ezt a királyné Kázmér- 
nak ? Abban a helyzetben, mikor Kázmér így eseng:

Beteg vagyok érte,
Szívdobogást érzek :
Ha meghalok, egy virágnak 
A halottja lészek !

Erre feleli a királyné haragos izgatottsággal :
J a j !  öcsém, Kázmér,
Azt nem adom százér’ —
Menj ! haragszom . . . nem szégyelled'?. .
Félek, bizony gyász ér!

Miért van tehát a J a j !  után csonkulás s rajta erős ictus? Azért, 
mert a költő ze n e ileg  is festi a helyzet és királyné izgatottságát a 
rendesnél erősebb lián súlyozással. így tesz, mikor a m egdöbbent 

Zách a lányára néz és szól : Hej ! lányom, lányom (3 + 2); igy, mikor 
Klára kétségbeesve atyja lábai elé omol s felriad :

Ja j, atyám! nem — nem —

Költőről költőre s versről versre menve, lehet így és részleteseb
ben kimutatni azt a szoros összefüggést, mely tartalom és alak 
közt minden jeles alkotásban megvan.

Hát a drámai költemények rkythmusa miért a jambikus ? 
Miért rossz francziáskodás e czélra Bessenyeinél (Agis tragédiája)
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az alexandrinus'? Miért olyan szakadozott Yörösmartynál a Csongor 
és Tünde rhythmusa? Miért folyik egy ideig Petőfi „Egy gondolat 
bánt engemet“ czímű rhapsodiája anapaestikus sorokban, miért lassúi 
később jambusosra'? Miért van Aranynál a „Reg és est“ első fele 
anapaestikus és másik fele trocliaikus, végül meg jambikus sorokban 
írva ? Hát a classikus költők elégiáinak, ódáinak, epigrammáinak, 
költői leveleinek miért van meg mindig a maga rhythmusa ? Ad
ható-e a tartalomnak és formának ily összefüggő magyarázása nél
kül kellő fogalom a költő művészetéről, alkotó erejéről ? Möchten 
unsere gelehrten Sprachfreunde das Latein wie das Grichisch etwas 
besser lernen und vorzüglich den Dichtern jene Seite abgewinnen, 
die ich die rhythmische nenne ! i Minckwitz). Ezt vonatkoztassuk a 
magyarra is. Azt bizonyára senki sem állítja, hogy a verstan ala
posabb tanítása minden hiányt kipótol; de az több mint valószínű, 
hogy alaposság a verstan tanításában : egyéb alaposságot is meg
követel és sok oly ferdeséget eltüntet, a minek eltűnni a közép
iskolai oktatás sikerességének érdekében már egyszer ideje volna.

A verstannak e negligálása nem volna ily feltűnő, ha a tan
tervek nem gondoskodnának annak kellő mértékben való tanításá
ról ; de gondoskodik a gymnasiumi is, a reáliskolai is. A gymna- 
siumi tanterv megszabja, hogy a III. osztályban a hangsúlyos versele, 
a IV-ben az időmértékesek s az V-ben rendszeres verstan adassék 
elő a magyar irodalmi oktatás keretében. A latin nyelv IV. osz
tálybeli anyagánál az áll a tantervben, hogy egy pár Phaedrusból és 
Ovidiusból vett költői darab tárgyalásával kapcsolatban „az alaktan 
tanítása mellett nyert prozódiai ismeretek kiegészítendők és rendszere- 
s í t e n d ő k a z  V-ik osztály lyrai szemelvényeivel kapcsolatban „a 
métrikai ismeretek kibővítése''1 követeltetik. A német nyelvi tanítás
nál a VI. osztály költői tananyaga mellett ez áll : „velők (t. i. a 
balladákkal, lyrai stb. költeményekkel) kapcsolatban a verstani 
ismeretek kiegészítése, tekintettel a magyar és latin verstanból szer
zett ismeretekre.11 A reáliskolai tanterv a IV. osztályban követeli a 
hangsúlyos és időmértékes vers ismertetését a magyar irodalmi 
oktatásban ; a német nyelvből szintén ez osztályban kívánja a német 
verstan elemeit, a franczia nyelvből pedig a VI. osztályban. E kö
vetelések mindenesetre azt jelentik, hogy a középiskolában súlyt 
kell fektetni a verstan tanítására is legalább annyira, hogy ismerje 
a tanuló : melyik mű minő formában van irva. Ez azonban, mint 
a fentebbiek is sejtethetik, nem elég. Az Utasításoknak, melyek a
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verstani ismeretek aesthetikai fontosságát teljesen ügyeimen kívül 
hagyják, mert ennek tanítása módjáról s aesth. jelentőségéről sem
mit sem szólnak : bizonyára a tanitás e részére is kellene annyi súlyt 
fektetniük, mint az etymologikus szócsoportokra, synonimákra stb.; 
mert e nélkül, a verstannak alaposabb tanítása nélkül, kellő aesthe
tikai műveltséget nem adhatunk s nem töltjük egyébbel a költők 
tárgyalásában az időt, mint meddő és szellemtelen grammatizálás- 
sal. Ám abból, hogy az Utasítások ezt ügyeimen kívül hagyják, 
nem következik, hogy mi tanárok ne tehetnők, mikor a tantervek 
az anyagot úgyis követelik, s így. ha a verstan tanításának alapos
ságában mulasztás történik, azért első sorban mi vagyunk felelősek 
s nem az Utasítások.

(Lugos.) Dr. Dengi János.

A geom etriai ra jz o k ta tá s  tek in tette l az alaki képzésre. *)

Egyesületi közlönyünk múlt deczemberi füzetében a selmecz- 
bányai kör a következő kérdést ajánlotta megvitatásra: mi sze
repe van a rajzoktatásnak a középiskolai nevelés körében ? E 
kérdés megvitatásának főczélja: az előrebocsátoít megokolás értel
mében az volna: meggyőzni az intéző köröket arról, hogy a rajz
oktatás nem talált eddig képző erejéhez méltó elismerésre s hogy 
a középiskolai oktatásban szűk kör és csekély szerep jutott számára. 
Azok közöl, kik mint tanárok a középiskolai rajzoktatás terén 
működnek, alig van valaki, a ki e véleménj'ben nem osztoznék.

Talán nem tévedek, ha a rajzoktatás csekély méltatásának 
okát abban keresem, hogy a képző ereje iránt táplált kétségek 
még mindig nem szűntek meg, hogy a nem szakférüak a rajzoktatás 
czélját még mindig csak bizonyos fokú kézbeli és gépies szerkesz
tési ügyességben látják. E kétségek eloszlatása csak idővel, a rajz
oktatás alaki czéljának mennél többoldalú megbeszélése s a még 
sok tekintetben ingadozó módszer tökéletesítése után fog sikerülni, 
midőn majd a rajzoktatás intensiv képző hálására biztos álláspont
ból hivatkozhatunk.

*) Fölolvasta szerzője a budapesti kör f. é. márczius 30-án tartott ülé
sén. K i s s  E .  J á n o s  és d r .  В е к е  M a n ó  észrevételeit és ellenvetéseit 1. a Köz
löny májusi füzetében 577. 1. A  s z e r k .
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S most engedje meg a tisztelt kör, hogy e kérdésnek a geo
metriai rajzolásra vonatkozó részéről nézeteimet kifejthessem.

A geometriai rajzoktatásnak más tantárgyakhoz képest több
féle czélja van. Van ugyanis, hogy úgy mondjam, somatikus czélja: 
a manuális ügyesség; tárgyi czélja: bizonyos geometriai fogalmak, 
tantételek és szerkesztések ismerete, s hármas formális czélja: a 
térszemlélet, logikai felfogás és aesthetikai érzék fejlesztése, főleg 
perceptiv, de szűk határok között productiv irányban is. E czélok 
mindegyike külön ügyelem tárgyát képezheti s a többiekkel szem
ben előtérbe állítható. Amaz eljárással szemben, mely egyoldalúan 
a külső sikerre, azaz a manuális ügyességre s nagyszámú, ha 
mindjárt csak gépiesen elsajátított szerkesztéseknek ismeretére he
lyezi a fősúlyt, nem lehet eléggé hangsúlyozni a formális czélok 
fontosságát.

Jelen értekezés az alaki czél fontosságának feltüntetése mel
lett feladatának tekinti annak kimutatását is, hogy a reáliskolai 
geometriai rajzoktatásban, a mint az a meglevő tankönyvekben, a 
tantervben s az utasításokban tárúl elénk, a formális képzés sem 
a tananyag, sem a módszer által nincs kellően biztosítva.

A formális képzés mozzanatai között legfontosabb kétségkívül 
a térszemlélet fejlesztése, mert a szemléleten alapszik a helyes gon
dolkodás, valamint az aesthetikai érzék fejlesztése is. A képzelet 
minden tantárgyban szerepel, de egyetlen tantárgyban sem szük
ségesek a megértés magasabb fokához oly határozott képzetek, 
mint a térbeli idomok ábrázolására oktató tantárgyakban : a szabad
kézi és geometriai rajzolásban. A rajzoktatás már csupán oly szer
vezése által lépne a fontos tantárgyak sorába, mely biztos eszkö
zökkel annyira fejlesztené a középtehetségü tanuló képzeletét, hogy 
nehezebb összetételű térbeli alakításokat is könnyűséggel elképzelni 
képes legyen. S épen ezen legjellemzőbb feladatra nézve mutat
hatók ki a geometriai rajzoktatásnak aránylag legnagyobb fogyat
kozásai. Különösen a reáliskola alsó osztályaiban távolról sem 
történik annyi, a mennyi a meglevőnél tökéletlenebb tanterv mel
lett is történhetnék. Hogy mily csekély gond van az alsó osztály
beli rajzoktatásban a térképzelet gyakorlására, kitűnik azon nehéz
ségekből, melyeket az ábrázoló geometria a tanulóknak kivált kez
detben okoz. Ez nem volna így, ha a tanulók nehezebb planimetriai 
idomcsoportohat — minőket díszítményeken találunk — beható, 
módszeresen vezetett leírás útján elképzelni tanultak volna. E gya-
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korlatok elveit nem lehet itt hallgatással mellőzni, mert lehetetlen 
az elvek tekintetbe vétele nélkül a gyakorlatok nehézségei és ter
jedelme iránt tájékozódni.

Alig szükséges megjegyezni, hogy az idomokat először a leg
könnyebb helyzetben, még pedig függőleges lapon lévőknek kép- 
zeltetjük el, hogy a helyzet leírása a tájékozó irányok segítségével 
történik s hogy a különböző térbeli helyzeteket forgatás által hoz
zuk kapcsolatba. Az idomok mozgatása és változtatása nemcsak 
hogy életet hoz az elképzeltető gyakorlatokba, hanem könnyíti is 
azokat s a tájékozó irányokkal való lassú leírást egyszerűsíti. így 
ha pl. egyik oldalára állított négyzetnek mind a négy csúcsán át 
a diagonálisokkal párliúzamos vonalakat húzunk s ezeket a négy
zet közepe felé toljuk, akkor ez utón szabályos nyolczszöget nyer
hetünk. Csúcsra állított szabályos nyolczszöget pedig ugyanily hely
zetű négyzetből akkép kaphatunk, hogy az oldalak középpontjait 
merőleges irányban kifelé mozgatjuk s az oldalakat törött vona
lakká változtatjuk át. Már e két példán szembeötlő, hogy mennyire 
könnyíti a változtatás elve az idomok elképzelését. Bő anyagot 
szolgáltatnak e téren a csillagidomok, melyek az alaktanokban a 
bebizonyító geometriai tankönyvek példája szerint többnyire csak 
igen röviden tárgyaltainak.

Összefüggő idomcombinatiók elképzelésére nézve a következő 
szabályokat tartsuk szem előtt.

1. Gyakoroltassuk a leírást annyira, hogy a tanuló azt akár- 
mely részleten kezdeni, bármely sorrendben folytatni képes legyen 
s hogy elképzelés közben a szomszédos csoportrészleteket mintegy 
szemmel tartsa.

2. A nehezebb elképzelés sorrendjét hozzuk összefüggésbe a 
könnyebbel. Legyen pl. egy hat-ágú szabályos csillagidőm hat sza
bályos hatszög által környezve, melyek a csillagidőm beugró szö
geibe vannak illesztve. A legkönnyebb sorrend az, ha a csillagból 
indulunk ki s mindig hozzá visszatérünk. Ha már most a hatszö
geket egymásután képzeljük el, a nélkül hogy folyton a csillagra 
térnénk vissza, fennakadás esetén mégis ezzel segítünk magunkon. 
A második ponthoz tartozik az idomcombinatiók szélső határának 
vagyis körraj?vonalának leírása is.

3. A csoportozatot képező idomokat gondolatban tolás által 
válaszszuk el egymástól, azután ismét egyesítsük.

Áttérve oly helyzetű vagy alakú idomok elképzelésére, me-



Iveken, mint pl. a koczkán vagy vízszintes lapon levő idomokon, a 
perspectivai tünemények szembeötlő módon érvényesülnek, lényeges 
szabályúl fel kell állítani azt, hogy az elképzelésnek ezen tünemé
nyekre való tekintettel kell történnie. így pl. vízszintes vonal szem
lélésénél a szemsúgár forog s a horizonnal képezett hajlásszöge vál
tozik. A perspektívái tünemények tekintetbe vétele nélkül helytelen 
irányban gyakoruljuk a képzeletet. Ez álláspontból Ítélve hibás 
tehát ama nézet, mely az utasításokba is felvétetett, hogy az ortho- 
gonalprojectió- tanban a projiciálást szemléltető perspectivai képek 
elvetendők. A parallelprojectiókra nézve, melyek a tárgyaknak el
torzított képeit nyújtják, helyes az állítás, de nem a perspektívái 
képekre nézve, melyeknek készítése a szemléleti perspectiva főelvei
nek rövid magyarázata után nem ütközik nehézségbe. A mondot
tak után az is kívánatosnak mutatkozik, hogy a II. osztályban 
megkezdett stereometriai alaktan és perspectivai rajzolás a III. 
és IY. osztályban a tanultak ébrentartása és bővítése végett teszem 
két hónapon át taníttassanak.

Nem mulaszthatom el mellesleg megemlíteni, mennyire kívá
natos volna, hogy a bebizonyító geometriában s a földrajzban is 
szoktattassanak a tanulók az idomok élénk elképzelésére. A geometriá
ban még a legegyszerűbb bebizonyítást sem szokás fejből elmondatni, 
pedig az olyan ismeret, mely ábrára szorul, nem mondható töké
letesnek. E helyen lehetetlen meg nem emlékeznem azon felette 
érdekes czikkről, melyet dr. Klamarik János a Tanáregyesületi Köz
löny XVII. évfolyamában a porosz középiskolák érettségi vizsgá
latairól közlött. „A tanulók“, Írja a szerző e czikkben, „összetett 
kézzel szóval fejtegették terjedelmes, nehéz és bonyolódott mathe- 
matikai problémáikat nagyobb tananvagkörből mint nálunk“ ; más 
helyen pedig ezeket: „Térképpel kezdik a tanítást s tanulást, raj
zolással folytatják s végre fejben végzik. A végső begyakorlásnál 
és kikérdezéseknél már térkép nem szerepel. Fejből kell a tanuló
nak kifejteni mindent, fejből kell előtárnia a configuratiókat, me
lyeknél fixpontokul szolgálnak a már ismert szomszédos alakok, a 
világtájak s legmagasabb fokban a szélességi és hosszúsági fokok. 
Például a Rajna leírásánál minden fordulatnál megjelölik a várost, 
kijelölik a további irányt, megmondják a további fordulatig a kö
rülbelüli bosszúságot stb. stb. Az ekként iskolázott felnőtt egyén 
képes úton-útfélen egész tanulmányt végezni fejben, tervet csinálni,

Tanáregyesületi К  özlöny. XX. 17
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magát minden situatióban könnyen föltalálni, bárminő tárgyalást 
gyorsan és biztosan végezni.“

Az elképzeltető gyakorlatok módszeréről elmondottak után 
azon kérdéssel foglalkozzunk : mennyire hat e szempont a tananyag 
megválasztására és mennyiségének meghatározására, miről e helyen 
már annál inkább lehet szó, mivel e szempont a formális képzés 
többi mozzanataival nem jő ellenkezésbe.

A tanítás első fokán a kifejtett elvek értelmében s az aestheti- 
kai érzékre való tekintettel kívánatos, hogy az ornamentikának az 
eddiginél nagyobb tér jusson. A tárgyalandó díszítmények nagy 
gondot kívánó megválasztásánál tekintetbe kell venni a követke
zetesen kifejtett alaktan különböző fejezeteit, a díszítmények faj
táit, rokonságát s szűk határok között variálásukat is. Különben, 
hogy számukat csekélyre ne szabjuk, gondoljuk meg, hogy nem 
szükséges mindent rajzoltatni, a mi magyarázat tárgya volt. A ki
mondott követeléssel azonban ellenkezésbe jő a kiszabott elméleti 
tananyag, melyet ezért a legszükségesebbre kell összevonni. E 
szerint az I. osztályban a területmérés, a II. osztályban a köbtar
talom mérése volna kihagyandó, mely részeket már az érdekessé tétel 
szempontjából a számtan tanára adhatna elő. A III. osztály tan
anyaga. a mint az utasításokban részletezve van, meglehetősen 
összeegyeztethető a formális képzés követeléseivel, ámbár már a 
számolás belevonása arról győzhet meg mindenkit, hogy az utasí
tások egyoldalúan a bebizonyító geometriára való előkészület szem
pontját állítják előtérbe, mely felfogás az itt kifejtett elvekkel 
észrevehetően ellenkezik. A IV. osztály tananyagába azonban már 
nem lehet belenyugodni. Ha az a szokott részletességgel tanítta- 
tik — mely felfogást az utasítások is keltik, mert pl. egész álta
lánossággal oda Írják: körcycloisok, melyek pedig tudvalevőleg 
kilenczfélék — akkor az ornamentikára vajmi kevés idő marad. 
Azért a tananyagot ez osztályban olyképpen kellene részletezni, 
hogy a legszükségesebbre való szorítkozás világosan kitűnjék.

Az ábrázoló geometria minden feladata beható elképzeltető 
gyakorlattá válik, mihelyt a tanuló elegendő formális és tárgyi ké
szültségét feltéve, fokozatos emelkedés mellett elég alaposan, a 
specialis esetek kellő tekintetbe vétele mellett tárgyaljuk az egyes 
részeket. A fokozatos emelkedés szempontjából nincs kifogás az 
egyes osztályokra eső tananyag ellen, de van, még pedig nagy, a 
tananyag mennyiségét illetőleg. A kiszabott tauanyagot ugyanis
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csak akkép lehetne alaposan elvégezni, hogy a rendelkezésre álló 
két órát egészen előadásra még pedig intensive használjuk fel, 
tehát a tanulók házi szorgalmát úgy a rajzolás mint a tanulás által 
nagy mértékben fölhasználjuk, a mi a többi tantárgyakkal szemben 
túlterhelés nélkül nem gondolható. Ama könnyítő tanításmód pedig, 
mely a feladat elvét a szemlélhetőség követelésének megfelelőleg 
megmagyarázza ugyan, de alkalmazásánál a gépies szerkesztéssel 
elégszik meg, nem törődve azzal, vájjon alkot-e magának a tanuló 
összefüggő képet az ábrázolt térbeli alakzatokról, a formális kép
zés szempontjából elvetendő. Azért a tananyagot okvetetleniil ke
vesbíteni kellene. Kívánatos volna azonkívül a tárgy érdekessé 
tétele szempontjából, hogy az alkalmazás elve nagyobb mértékben 
vétessék tekintetbe. A VI. osztály tananyaga ugyanis csupa alap
feladatból áll, melyek csak a testekre való alkalmazásuk s így 
érdekesebb rajzanyaggal összeköttetésük által vesztik el elmefárasztó 
sajátságukat.

Az utasítások eme hiányai ellenmondásban vannak az általuk 
elfogadott következő elvvel, melyet kissé összevonva idézek: „Az 
oktatás minden fokozatán csak annyi tanítandó, a mennyi a tanulók föl
fogó képességének megfelel, mégpedig szorítkozva a leglényegesebbre 
és legszükségesebbre. Ki van tehát zárva minden felesleges és gya
korlati alkalmazást azonnal nem nyerő tananyag.“

A térszemléletre vonatkozó fejtegetések után már rövidebben 
szólhatunk a formális képzés többi pontjairól.

A szemlélet fejlesztésével a logikai felfogást nagy mértékben 
könnyítjük ugyan, de a fogalmak és Ítéletek képzése és assimila- 
tiója még más nehézségekbe ütközik. A szemléleten kívül ugyanis 
tekintettel kell még lenni a tanulók szintén még csak fejlődő 
abstraháló és applikáló képességére. Érett gondolkodású embernek 
elég pl. megmondani a detinitiót, hogy a meghatározott fogalmat a 
tárgyakban fellelje, mihelyt csak szemlélete azon képzetkörben, 
melyre a fogalom vonatkozik, eléggé gyakorlott. A fogalomban 
egyesített jegyek szemmeltartása a fogalom alkalmazása közben az 
érettebb gondolkodás egyik ismertető jele. Ellenben gyakorlatlan 
főnek nem elég a definitiónak egy eseten való magyarázata, óvni 
kell a kezdőt a botlástól, főleg rokon fogalmak elhomályosító hatá
sától. Kellő számú és alaposan megmagyarázott példa, gyakran 
még rokon fogalom alá tartozó esetekre hivatkozás szükséges a 
fogalmak megerősítéséhez. így pl. a centrális symmetria magyará-
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zata csak kellő számú középpontos idom tárgyalása után történjék, 
czélszerűen a parallelogrammák után. A fogalom megerősítése 
végett kívánatos azt is megmondani, bogy a szabályos háromszög 
azon pontja, mely a csúcsoktól és oldalaktól egyenlő távolságra 
van, a magyarázat értelmében nem nevezhető középpontnak.

A geometriában az idomnemekre vonatkozó azon különös kö
rülmény jő tekintetbe, hogy fogalmuk egy folyton változó idom 
segítségével specializálható, mely eljárás egyenesen a szemléletet 
követeli. E szempontból az oktatás alsó fokán lehetőleg azon idom
fajták állítandók előtérbe, melyeknek csak egy alakjuk van, minők 
a négyzet, a derékszögű egyenlőszáru háromszög stb. Az efféle 
idomok magyarázatánál elég a változtatást csak említeni, mivel 
már a táblarajz s a tanuló rajza közötti nagyság különbség eléggé 
ébren tartja azt a tételt, hogy az idomok állandó alak mellett 
nagyságra nézve még mindig különbözhetnek.

Vita tárgya lehet, vájjon oly általános jellegű fogalmak, a 
milyenek háromszög, négyszög, sokszög, továbbá négylapú, ötlapú, 
soklapú test, tekintve könnyen érthető voltukat, már előbb közöl
hetők-e s nemcsak fajtáik magyarázata végén. Nézetem az, hogy 
igen, mert különben oly elnevezéseknek kezdetben való használata 
ellen, minők derékszögű egyenlőszárú háromszög, vagy szabályos 
háromszög szintén tiltakozni kellene.

Ellenben oly összetettebb jellegű fogalmakat, minő például a 
parallelogrammáé, csakis az alárendelt fajták tárgyalása s részletes 
összehasonlítása után szabad felállítani.

Igen fontosnak tartom, hogy a tanulókat a fogalm at képviselő  
képzetre figyelm eztessük , m ilyennek  pl. a parallelogram m ára nézve  
czélszerűen o ly  rhomboid alakot választunk, m elynek  oldalai n agy
ságra nézve elég  feltűnően különböznek s m elynek  szögei elég  
észrevehetően térnek el a derékszögtől.

Alig szükséges megjegyezni, hogy a geometriai oktatás pro- 
paedeutikus fokán nincs szó oly definitiókról, melyek a logikának a 
genus proximum és a differentia specifica által kifejezett követelé
sének felelnek meg ; a definitiók itt leirásszerűek s a legközelebb nem 
helyett magasabb használható. így pl. a négyzet a logikának meg
felelő definitiója ez : a négyzet oly parallelogramma, melynek egy 
derék szöge s két egyenlő szomszédos oldala van. A négyzet pro- 
-paedeutikus definitiója a következő: quadratum oly négyszögletes 
dóm, melynek mind a négy oldala egyenlő s minden szöge derék-
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szög. Ilyen definitókban tehát már tantételek lappanganak, mire a 
bebizonyító geometriai oktatásban a tanulókat figyelmeztetni kellene_ 

Azon szemléleti sajátságú tantételeket, melyek az alakzatok
nak a definition túl terjedő tulajdonságait fejezik ki, helyesen veze
tett szemlélet útján maguk a tanulók találhatják meg. A szemléleti 
megismerés vagy közvetetten szemlélet útján történik, melyet szük
ség esetén az idom kedvezőbb helyzete által könnyítttnk, vagy a 
szemléletből kiinduló egyszerű következtetés segítségével, mely néha 
egy két segítő vonal által lehet közvetítve. így pl. azon tétel kimu
tatása végett, hogy a rhombus diagouálisai egymásra merőlegesek, 
csak csúcsra kell állítani a rhombust; a rhomboid azon tulajdon
ságát, hogy mindegyik diagonálisa két egybevágó háromszögre 
osztja, akkép mutatjuk ki, hogy a rhomboidnak felső oldalát 
forgatás által az alsó oldal helyzetébe hozzuk s arra utalunk, 
hogy most a rhomboid ugyanazon nézetet nyújtja, mint az előbbi 
helyzetben stb. Könnyű ezen s egyéb példákon kimutatni, hogy 
a szemléleti megismerés egyrészt a törvényszerűség érzetén, más
részt öntudatlanul érvényesülő axiómákon alapszik, milyenek a 
symmetria tételei, melyek testünk s kivált látószervünk alkatánál 
fogva mondhatni vérünkben vannak. Az előbb vázolt úton a tanulót 
a szemléleti megismerésre legkedvezőbb körülmények keresésére, 
továbbá a szemléletre támaszkodó s a közvetetlenség sajátságával 
biró következtetésekre tanítjuk. A gondos megfigyelés útján nyert 
s a képzelet által általánosított eredményt a mérésnél mutatkozó 
eltérés meg nem döntheti. Vannak ugyan esetek, melyekben a 
megfigyelés, ha nem eléggé gondos, hibás tételhez vezet, de e 
hiba nem a szemlélet, hanem a felszínesség rovására Írandó. így 
pl. egyenlő szögeket bezáró s ugyanazon ponton keresztül menő 
súgarakra nézve a szögek csekély számánál könnyen azt a hely
telen tételt állíthatja fel a kezdő, hogy a sugarakat metsző transver- 
salison egyenlő részek keletkeznek, mely hibát azonnal észreveszi, 
ha a szögek számát szaporítja s a transversalist. megfelelően hosz- 
szabbítja. Különben az is a tanár feladatához tartozik, hogy a 
tanulót ez irányban kellő óvatosságra tanítsa. Ha mérés által akarja 
bebizonyíttatni a tanár a szemléletileg megismert, de mégis a kétség 
némi árnyékát tűrő tételt, akkor figyelmeztesse a tanulókat, hogy 
oly esetekben, midőn az idom különböző alakban rajzolható, csak 
több, lehetőleg pontosan szerkesztett ábrán eszközölt mérés adhat 
megnyugtatást a tétel helyessége iránt.
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Önként értendő dolog, hogy a fejezetek végén özszefoglalás 
válik szükségessé. így pl. a centrális és axiális symmetria magyará
zata után az egyes idomok, mint pl. a quadratum, oblongum stb. 
odáig megismert tulajdonságai összefoglaltassanak.

Az előbbiekben leirt eljárás által a geometriai rajzoktatás a 
logikai felfogás gyakorló terévé válik, mert a fogalmak képzése, 
egymáshoz való viszonya és összeköttetése szemléleti anyagon és 
behatóan tárgyaltatott. A fogalmak igazán a tanúló szellemi tulaj
donává lesznek s egymással lehetőleg sokoldalúan társulnak.

Az utasításoknak a geometriai rajzolásra vonatkozó része a 
logikai felfogás fejlesztésére nézve sem bocsátkozik a didaktikai 
elvek részletezésébe, pedig az ember azt hinné, hogy az instructio 
a speciális didaktikának tanulságos példákkal illustrált, rövid kivo
nata legyen. Ha továbbá az utasítások az általuk kijelölt tárgyalási 
sorrendet is kívánják leghelyesebbnek tekinteni, akkor e tekintet
ben sem lehet velük teljesen egyetérteni. így pl. az I. osztályban 
a centrális és axiális symmetria az idomok előtt van felhozva, pedig 
a tárgyalás ebben a sorrendben helytelen.

A tankönyveknek a kifejtett szempontból való bírálatába az 
idő rövidsége miatt nem bocsátkozhatom, hanem a tisztelt kartár
sakra bízom. Mondhatom azonban, hogy a bírálat eredménye nagy 
részt kedvezőtlen.

Hátra van még, hogy az alaki képzés harmadik tényezőjére 
nézve röviden tájékozódjunk. Az Ízlés szoros összeköttetésben áll a 
képzelettel. „Der Geschmack“, mondja Herbart „Allgemeine Päda
gogik“ czimü müvében, „wohnt meistens bei der Phantasie, wie
wohl er von ihr ganz verschieden ist. Es ist leicht zu begreifen, 
welche Hülfe sie ihm leisten könne. In dem Hin- und Herrücken 
der Bilder nämlich verändern sich die Verhältnisse ; und unter den 
vielen Verhältnissen finden sich auch die, welche durch ihren Effect 
die Aufmerksamkeit fesseln, und um sich her andre Bilder grup- 
piren. So geräth der Geist ins Dichten.“

A geometriai rajzoktatásban csak ligy nyitunk tágabb tért az 
aesthetikai érzék mívelésének, ha, mint már említettem, az orna- 
mentális rajzolást az eddiginél nagyobb mértékben karoljuk fel, mi 
által a formális czél egyik tényezője, a térszemlélet fejlesztése is 
nagyobb tért nyer, a másik, a logikai felfogás gyakorlása részben 
a diszítménytan érdekes anyagára vitetik át.

A diszítményrajzolásban aesthetikai szempontból szó lesz a
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diszítményelemek összehangzó elrendezéséről, helyes arányainak 
kereséséről, coordinatiójáról, subordinatiójáról, a színek összeillősé- 
géről és hangulatkeltő hatásáról, a díszítmények jelentéséről és 
alkalmazásáról. E kérdéseknek csak kissé is részletesebb fejtegetése 
külön értekezést kívánna.

A felső osztályok tananyagára nézve szintén nem jelentékte
len változtatás volna szükséges, hogy az aesthetikai érzék fejlesz
tése itt is kellő arányban legyen a tanítás czéljának többi mozza
nataival. A mi az utasításokban az építészetből felvett dolgokat 
illeti, semmikép sem marad idő a legszerényebb kezdeten, úgy
szólván az említésen túl menő tekintetbe vételükre.

Összefoglalva a geometriai rajzoktatás jelenlegi szervezése 
ellen felhozott főkifogásokat, mondhatom : a formális képzés eddig 
háttérbe szorúlt tényezőinek, a térszemlélet s aesthetikai érzék fej
lesztésének kellő méltatása által sikerülne csak a geometriai rajz
oktatást túlnyomóan száraz sajátságából kivetkőztetni s a tanulókra 
nézve igazán élvezetessé tenni. Szóval szemem előtt lebeg a hézag- 
talan, minden tényezővel és körülménynyel számoló, elmeképző 
oktatás eszméje, mely nem csekély mértékben eltér az elméleti rend
szertől.

A tárgyaltakban a formális czél csak perceptiv oldaláról volt 
szó. De a helyes tanításmód magában hordja már a szellemi tevé
kenység productiv irányban való fejlődésének csiráit is. Az önálló
ság fejlesztése a tanítás alakján kívül főleg feladatok által eszkö
zölhető, melyeknek megválasztása a tanításmód elveivel szorosan 
összefügg.

S ezzel végére értem a felvetett kérdés fejtegetésének, mely 
egy értekezés szűk határai között csak a kiemelkedő mozzanatok 
s ezeknek is csak fővonásaira szorítkozhatott. Kívánom, hogy néze
teim közzétételével az ügynek használjak s ha azok legalább rész
ben helyesek, hogy az útasítások módosítására indítsák az intéző 
köröket, mihez talán egyike-másika a tisztelt körtagoknak szemé
lyes befolyásával járúlkat. Vajha valahára legalább nagyban ju t
hatnánk megállapodásra tárgyunk elvei iránt, hogy azután részletes 
alakításáról lehessen szó. Mert általános elvek csak gondos részle
tezés által válnak gyümölcsözőkké.

(Budapest.) Kreyhig Lajos.
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IRODALOM.

Gramatica limbei maghiare. Cure practic pentru scoalele secundare, pro- 
parandii íji mai ales pentru privari, de D r .  J u a n  Q r ip a n  -ji N ic ó la u  P u tn o k y .  
Sibiiu, 1885. Tipariul tipografiei archidiecesane. (Gyakorlati magyar nyelv
könyv középiskolák, tanítóképző intézetek és különösen magánosok számára. 
Szerkesztették dr. Crisán János és Putnoky Miklós tanárok. N.-Szeben, 1885. 
Érseki nyomda. VIII. és 171 1. 8r. Ára 1 frt.)

Carte de cetire maghiará, cu о introducere ín sintacsa limbei maghiare 
partea II. Sibiiu, 1886. (Magyar olvasókönyv bevezetéssel, a magyar nyelv 
mondattanába, II. rész. N.-Szeben, 1886. VII és 183 1. 8r. Ára 1 frt.)

Kevés vidék áll ellent a magyar szónak oly szívósan, mint 
az erdélyrészi románság, kivált a déli vonalon.

S ezt nem annyira a politikai ellenszenv magyarázza, melyet 
tnlajdonkép csak értelmiségük táplál, hanem a köznép csekély mű
veltsége, a mely anyanyelvén kívül más nyelvnek a szükségét nem 
ismeri. A ki vele érintkezik, az tanulja meg az ő nyelvét. Ma a 
román nép és a többi nemzetiségek közt a kapcsot a román nyelv 
képezi; de elérkezik az idő, midőn a román nép embere a magyar 
nyelvhez nyúl, ha magyar polgártársával érintkezik. Ma az értel
mesebbeken kívül az idősebbek, ha tudnak is, szégyenük beszélni 
a magyart, mert hosszú idő folytán elmaradtak a magyar szótól. 
Idővel, ha ennek szükségérzete gyakoribb lesz, bátrabbak is lesz
nek, csak elsajátítására czélzó eszközeik legyenek fiatal korukban.

Ilyen hézagpótló eszközt nyújtottak dr. Crisán János és Put
noky Miklós tanárok a fentczímzett könyvekben. Nem lesz érdek
telen azoknak belszerkezetével megismerkednünk. Az I. rész kivá
lóan alaktant tárgyal, szükség szerint egy-egy mondattani szabályt 
is nyújtva. А II. rész kiválóan mondattant foglal magában, nem 
vetve meg az alaktani szabályokat sem, a hol ezeknek ismétlését 
— de itt már bővített szerkezetben — követeli a mondattan rend
szere. A helyes paedagogia követelése szerint a szerzők lépést ha
ladnak az egyszerűről az összetettre, a könnyebbről a nehezebbre. 
Alig 10—14 gyakorlat után már összefüggő olvasmányt képes for
dítani a tanuló ; az összefüggő olvasmányok száma a tartalomjegy
zék szerint elég nagy.

A szerzők sok tekintetben alkalmazzák a classikus nyelvek 
tanításánál szokásos fogásokat a magyar nyelv-tanításnál is, pl. a 
főneveknél a nominativus sing. mellett az accus, singularist és nőm. 
pluralist is követelik ; az igénél a praesenst, perfectumot és infini- 
tivust, mi azt a hasznot nyújtja, hogy a tanuló az egyes ese
teket, illetve időalakokat szabatosan tanulja képezni.

Tudva azt, hogy a magyar nyelv szórendje a románétól neve
zetes eltérést tüntet fel, s hogy az igekötős ige mily nagy válto
zást idéz elő a mondatban, már az ige tárgyalásánál tekintettel 
voltak a magyar szórendre és rövid útmutató jegyzetekben jelez-
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ték azt az eltérő helyeken. A II. részben pedig az itt-ott szétszórt 
szórendi szabályok rendszeres egészszé tömörülnek.

A II. részben a magyar mondattani szabályok nagy anyagából 
a szerzők csak a legszükségesebbeket s a román nyelv mondattani sza
bályaitól eltérő jelenségeket tárgyalják s foglalják rendszeres egészszé, 
másrészt pedig az olvasmányokat bő nyelvi és tárgyi jegyzetekkel 
látják el. Nem egyszer kérdésekkel és visszautalásokkal hívják fel 
a tanuló figyelmét a feltűnőbb jelenségekre. A mondattanban figye
lemre méltóan van tárgyalva a „ragtan“ (Suficsarea); a szerzők e 
szakaszban rendszeresen tárgyalják a román nyelv praepositióinak 
használatától eltérő ragokat 1. általában, 2. igekötős igék után,
3. egyszerű igék mellett s végre 4. szólásmódokban.

Mindegyik §. után egy-egy rövid gyakorlat következik s a 
fősúly az olvasmányokon alapul. Hasonló rendszerben tárgyalják a 
szerzők a névutókat s a városnevek szerkezetét is.

Az olvasókönyv négy szakaszra oszlik, u. m.
1. Vegyes olvasmányok (Diverse).
2. Magyar föld (Tara ungureasca).
3 üti-, jellem- és történeti rajzok (Schite din caletorie, tipuri 

caracteristice).
4. A tatárjárás (Invasiunea tatarilor).
Ezek közt néhány román szövegű olvasmány is van, a beve

zetésben oly ezélból jelezve, hogy fordítási gyakorlatok hiányában 
házi munkásság anyagául szolgáljanak. Mi az anyaggyűjtést illeti, 
mind az első, mind a második rész darabjait, az olvasmányok czí- 
mei után Ítélve, a minők Mátyás kiály, Hol született Arany János? 
Magyarország czimere, A haza, Szülőföldem szép határa, Bálványos 
vár, Szent Anna tava, Margitsziget, Balaton tava, Az ecsedi láp, 
A Tisza, Körösi Csorna Sándor, Deák Ferencz, A Deák-szoba,
Etele és a Iránok stb. A Hunyadiak, A kenyérmezei diadal, Kini
zsi Pál. A tatárjárás, Béla a második honalapító stb. stb. hazafias 
szellem lengi át, s az olvasmányok szerzői, u. m. Arany, Győry 
Vilmos, Jókai, Kisfaludy Károly, Mikes, Petőfi, Szász Károly, Párkányi, 
Tompa, Tóth Kálmán, Vörösmarty előre megismertetik már e fokon 
a tanulót remekeink neveivel.

Elő nyelv megtanulására szerkeszteni nyelvtant idegen ked
véért s e czélra szövetkezni az idegen nyelv mesterével szerencsés 
egy gondolat volt. Mindakettő érti egymás nyelvét, de a saját
ságok megjelölésére ott van mindegyik nyelvnek a maga embere. 
Már ez a körülmény elég kezességet nyújt a szabályok helyes és
megfelelő szerkesztéséért. Állásuknál fogva is a két szerző ugyan
e két nyelv állandó növelésére van utalva s igy bő alkalmuk van 
a megfelelő irodalomban tájékozódniok. S ha helyenként nézetem
mel össze nem férő állítást is találni, azt az idegen nyelv szerke
zetéhez való ragaszkodásból vagyok hajlandó magyarázni. Ilyennek 
nézem, ha pl. a jelen, múlt és jövő névjelző (látó, látott, látandó)
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egynevúnek (participiu) vétetik az igejelzővel (látva, látván). Az 
egyenlősítést pusztán a román nyelvtan hiányos műszókészlete köve
telte s a „participiu“ keresztneve látva és látván alakjára „adver
bial“ meg „absolut“ nem futja ki. Mert „adverbial“ toldalékkal 
ellentétbe jutottak a szerzők a bekezdő meghatározással : „Parti- 
eipiul este un adjectio format din verb.“ A mi „adjectiv,“ az nem 
lehet „adverb.“ Az „absolut“ toldalék sem felelhet meg oly szer
kezetekben, a melyekben az igejelző nem független, pl. a követ
kező (100.) lapon e példában : „egy polgár nem tudván írni, kérte 
Aristidest;“ inig e példákban „két év múlva megyünk Bukarestbe“ 
az úgynevezett „participiul adverbial“ csakugyan „absolut.“ E cse
kély kifogásom, mely egyébiránt a kitűnő nyelvtan érdemét nem 
csorbítja, el fog hárulni, ha a tanított nyelv az idegentől fiigget- 
lenebbül lesz tárgyalva. A két mű kiállítása tetsző.

(N.-Szeben.)
Veress Ignácz.

A testgyakorlaii oktatás rendszere. A testgyakorlati oktatásra vonatkozó 
törvények és rendeletek gyűjteményével. Irta P o r z s o l t  K á lm á n  a „Herkules“ 
testgyakorlati közlöny szerkesztője. A Ilerkules-könyvtár VI1. kötete. Buda
pest. Aigner Lajos. 86 1. Ára 80 kr.

„Testgyakorlaii oktatásunk mizériái“ lett volna e füzet helye
sebb czíme, ez sokkal inkább megfelelt volna a tartalmának. Hisz 
maga a szerző azzal végzi ezt a könyvvé bővített czikket, hogy 
míg az általa kívánt intézkedések meg nem tétettek, addig Magyar- 
országon a test gyakorlati oktatás rendszeréről nem annyira, mint 
inkább csak rendszertelenségéről lehet beszélni. Nincs is szó az egész 
könyvben rendszerről, ha csak a függelékül adott törvényeket és 
rendeleteket nem akarjuk annak tekinteni. De hát ne nézzük mi 
a czíme, hanem lássuk, mi a tartalma.

Röviden a testgyakorlat szükségességéről és hasznáról szólva 
megmondja a szerző, milyen legyen a testgyakorlati oktatás : „A 
testgyakorlati oktatás rendszere legyen olyan, hogy az ifjakat ne 
csupán egyes gymnastikai gyakorlatok ügyes keresztülvitelére képe
sítse. hanem testök egyenletes kiképzése mellett kedélyük eleven
ségét és frisseségét, lélekjelenlétüket és bátorságukat is növelje és 
élesítse ; eszközeiben és hatásában is általános magas paedagógiai 
czélok érvényesüljenek; legyen mindenek fölött szellemben magya
ros, hogy az egész testgyakorlati tanmódszer megfeleljen a spe
cialis magyar géniusznak, megfeleljen a magyar vérmérsékletnek; 
ezenfelül minden gyakorlatában megfeleljen a praktikus élet kívá
nalmainak, úgy hogy oly nyakatekert gymnastikai gyakorlatok 
sohase taníttassanak, a melyek csak veszélyesek, de a melyek által 
elsajátított mozdulatra az életben soha szükség nincs.“

Sok tekintetben igaz ez; igaza van a szerzőnek, hogy torna 
tanításunk a német tornatanításnak igen hiányos másolata, de túl-
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ság azt kívánni, hogy megfeleljen a magyar vérmérsékletnek, s 
hogy oly gyakorlatot ne tanítsunk, a mely által elsajátított moz
dulatra az életben nincs szükség. Az előbbi szempont követelése 
megfosztaná a testgyakorlatot általános nemzetközi természetétől, az 
utóbbi az elméleti rendszeres tornázás kárára lehetne.

Ezután a szerző a tornatanítók képzésében és magában a torna
tanításban mutatkozó rendkívüli hiányokat tárja fel s valóban arról 
győzi meg az olvasót, hogy e téren is nagyon sok a tenni való.

Fejtegetésének az a czélja, hogy kimutassa egy magyar kirá
lyi állami tornatanárképző intézet felállításának szükséges voltát. 
Helyesen mondja, hogy nem felelhetnek meg a czélnak oly ideig
lenes tanfolyamok, a melyek egymással semmi összeköttetésben sem 
állanak és a melyeknek vezetésébe az állam csak az által folyik 
be, hogy pénzsegélyt ad s a vizsgálaton jelen van egy képvise
lője; hivatkozik Németország példájára, hol már 1840-ben a leányok 
tornatanítását is állami ügynek tekintették.

Egy nagyon fontos dolgot hangsúlyoz többek közt a szerző, 
melyről dr. Kiss Áron is szól a „Néptanítók Lapjáéban, t. i. a 
tanulók kirándulásait. Helyesen mondja erre nézve Porzsolt : „A 
testi erősödést illetőleg nincs az a paedagogus, a ki a szabad ter
mészetben való mozgást messze fölötte ne helyezné a legcomplicál- 
tabb szobatornázásnak — s bármily tökéletes „harántleb-függés“ 
vagy „lábfejlendülés,“ „fék-, nyik-. vagy fesztámasz“ nem ér any- 
nyit, mintha a gyermek a szabad mezőn egy negyed óráig futká- 
rozbatik, labdázhat s birkózhatik.“

Hanem azt már nem helyeselhetem, hogy az ily kiránduláso
kat alkalmasoknak tartja arra is, hogy rossz magaviseletű bút a 
belőlök való kizárással büntessünk ; mert hiszen szerintem a rossz 
nmgaviseletü fiú sem azt érdemli, hogy egészségének érdekét elha
nyagoljuk.

Sürgeti még igen helyesen az egyetemi ifjak rendszeres tor- 
názásának lehetővé tételét is.

Egy füzetté bővült polemikus czikkel van tehát dolgunk, 
melynek írója jól ismeri testgyakorlati oktatásunk hiányait és eré
lyesen sürgeti a reformokat, vagyis sürgeti, hogy legyen Magyar- 
országon az, a mi eddig csak a könyv czímlapjáu van meg: Test- 
gyakorlati oktatás rendszere.“

(Budapest.) I)r. Csengeni Jómos.
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LAPSZEMLE.

Mikép lehet valamely algebrai kifejezésnél egyszerre több 
rekeszjelt elhagyni ? Ha az algebrai kifejezésben több különböző alakú 
rekeszjel kerül elő, akkor egymásután vagy először a belső rekeszjeleket 
hagyjuk el s azután a külsőket, vagy megfordítva. A következő néhány 
sorban azt az eljárást akarom a Zeitschrift für mathematischen und 
naturwissenschaftlichen Unterricht alapján ( f. é. V. füz. 339. 1.) meg
ismertetni, melylyel az algebrai kifejezés összes rekeszjeleit egyszerre elhagy
hatjuk. Vegyük fel pl. a

29x— { l5 z — [ l l x — 2 3 y + (1 7 x  +  5y +  38z)— (27z— 18y +  2 3 x ) + 4 6 x ] | 
algebrai kifejezést, akkor a rekeszjelek elhagyásánál a következő eljárást 
követjük. Minden rekeszjelt, a mely előtt negativ jel van, aláhúzunk; 
először tehát a görbe rekeszjelt, azután a szögletest s végre az ívalakú 
rekeszjelt. Az első ívalakú rekeszjelt, a mely előtt positiv jel áll, ter
mészetesen nem húzzuk alá. Az aláhúzás arra figyelmeztet bennünket, 
hogy az aláhúzott tagok jelét meg kell változtatni; következésképen a
2-szer, általában a 2n-szer aláhúzott tagok megtartják előjelüket vál
tozatlanul, ellenben a (2n +  l )  -szer aláhúzott tagok ellenkező előjelt kap
nak. A föntebbi kifejezés tehát ily alakot ölt :

29x—  { ló z — [ l l x — 2 3 y + ( l7 x + 5 y - f -3 8 z ) — (27z— 1 8 y + 2 3 x )-f-4 6 x ]j

2 9 x— 1 5 z +  l l x — 2 3 y -[-1 7 x + 5 y  +  38z— 27z-f- 18y— 23x-J-46x=-
= 8 0 x — 4z.

Lukácsi György.

Krystallographiai feladatok a geometriai oktatás számára. A
geometriai tankönyvekben a stereometria elemeinek és a sphaerikus tri
gonometriának alkalmazásai között a főszerep nehány kosmographiai fel
adat megoldásának és a szabályos testek részletes leírásának jut. A 
paedagogiai irodalom már többször utalt egy újabb alkalmazásra : a 
kristályok alakjának részletes leírására. Újabban a Pädagogisches Ar
chiv júniusi számában a szerkesztőtől, dr. Krummetól, van e tárgy
ról egy nagyobb értekezés, melyhez dr. Koppe, braunschweigi tanár, 
csatolt kisebb függeléket. Dr. Krumme helytelennek tartja azt, hogy 
a tanuló előtt valamennyi szabályos testet részletesen leírjunk. Miért 
fáraszszuk a fiút a 12 és 20 lapú szabályos testek leírásával, ha e tes-
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tekkel többé sohasem találkozik ? Inkább használjuk a stereometria és 
a trigonometria tételeit oly testek leírására, melyek pontos ismeretének 
a tanuló valóban hasznát veszi. Ily testek a kristályok. Értekezésében 
az egyszerűbb kristályok él- és lapszögeit pontosan meghatározza a lapok 
parameter-viszonyából. A számítás az oktaédernél, a rhomb-tizenkettősnél 
és a tetrakis-hexaedernél csak egészen elemi stereometriai tételeknek és 
a trigometriai függvényeknek ismeretét tételezi fel. A többi testnél a 
sphaerikus trigonometria alapképleteinek ismerété is szükséges. A számítás 
mindig egy háromoldalú pyramis segítségével történik, melynek egyik 
lapja az ásványnak valamelyik lapja (kellőleg folytatva), a többi három 
pedig a kristálytengelyekkel egyszerű összefüggésben van. Az utóbbi 
három lap nincs minden testnél egyformán választva. Majd mindegyikök 
két-két kristály-tengelyen megy át. Majd csak az egyik van így választva, 
mig a többi kettő csak egy tengelyt foglal magában s két más tengely 
hajlásszögét felezi. Dr. Koppe a hatszögü pyramis és a rhomboaederre 
vonatkozó számítást módosítja, bár szintén három oldalú pyramisok vizs
gálatával hajtja végre. К—к.

KÖZOKTATÁSI SZEMLE.

B E L F Ö L D .

A közoktatásügyi m iniszter ez idei je len tésének  közép
iskolai része.

A közoktatásügyi miniszter csak minden harmadik évben ad nagy 
jelentést, a közbeeső két évben pedig csak kis jelentést. Jelenleg egy 
ily kis jelentéssel van dolgunk, de azért ez is tömérdek adatot tartalmaz, 
s csak annyiban különbözik a nagy jelentéstől, hogy nem foglalkozik 
az egyes intézetekkel részletesen.

Mi e helyen a jelentésnek csak középiskolai részét fogjuk ismertetni.
Az e részhez szolgáló b e v e z e t é s t  egész terjedelmében közöljük, 

mert ez a közoktatásügyi kormány törekvéseit fő vonásokban ismerteti. 
Magából a bevezetésből azt olvassuk, hogy sok egyéb mellett a sta
tisztikai anyag gyűjtése és kimutatása is előrehaladt, t. i. behatóbbá, 
jellemzőbbé tétetett. Most tehát még világosabban láthatjuk középiskolai 
állapotainkat.
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A bevezetés következőleg szó l:
.,A lefolyt tanévben a középiskolai kormányzat munkájának leg

nagyobb része a belső fejlesztésre irányult. Meghozattak e mellett az áldoza
tok a külső vagyis az anyagi fejlesztésre is. Az állam rendelkezése és 
vezetése alatt álló középiskoláknál pontosabbá és termékenyebbé tétetett az 
administratio, az autonom felekezeti középiskoláknál behatóbbá a felügyelet. 
Különös gondomba vettem az egyes intézetek tanító és erkölcsnemesítő 
erejének emelését, fősúlyt fektetve minkét irányban a methodikai eljárás 
tökéletesítésére.

Ugyancsak az administratio és felügyelet biztosabb alapra fektet- 
hetése czéljából a statisztikai adatok gyűjtésénél és feldolgozásánál is 
fontos új intézkedés történt, különösen a tanintézetek kategóriáit jellegük 
és kormányzatuk lényeges kiilömbsége szerint szabatosabban állapíttattam 
meg, mi már jelen jelentésem kimutatásainál is érvényesül, miért is szük
ségesnek találom e dolgot megvilágítani. Az eddigi kimutatások kormány
zati vagy inkább igazgatási szempontból a középiskoláknak csak két kate
góriáját külömböztették meg. Tudniillik: I-ször az államkormány rendelkezése 
és vezetése alatt álló középiskolákat, Il-szor az autonom felekezeti főhatóságok 
alatt álló középiskolákat. Az első kategóriába igen nagy számú s egy
mástól nagyon külömböző középiskolák kerültek, nevezetesen: 1. az 
állami pénztárból fentartott úgynevezett államiak, 2. az országos tanul
mányi alapból fentartott, tényleg katholikus jelleggel biró királyiak, 3. 
a püspökök és szerzetesrendek által fentartottak, 4. a községek által fen- 
tartottak. Pedig azon tényezők, melyek e külömböző középiskolák fej
lesztésére és tökéletesítésére befolynak, fölötte külömbözők, s az együt
tes kimutatásban az egyik rész hibái leszállítják a másik rész érdemeit 
s a kimutatás eredményeiből nem lehet biztos tanulságot meríteni, vájjon 
a kormányzat melyik neménél van a baj vagy előny ? hol kell orvoslást 
kívánni, avagy hol lehet utánzandó példát találni ? Jelen kimutatásaim
ban e kategóriát már két alfajra választattam sz é t ; az elsőbe soroltattam 
azokat á középiskolákat, melyek teljesen az állam ren d e lkezé se  a la t t  
állanak, ezek az állami és királyi középiskolák ; a második fajba pedig 
azokat a középiskolákat soroltattam, melyek kevésbé az á lla m k o r m á n y  
rendelkezése, mint inkább vezetése a la t t  állanak, ezek a püspökök és 
szerzetes rendek, továbbá a községek által fenntartott iskolák. A közép
iskolák mind e két faja az államkormány alatt áll s annak rendeletéi 
szerint működik, de mégis nagy külömbség van közöttük ; az elsőnél 
nemcsak, hogy az anyagi eszközöket az államkormány adja meg, hanem 
a tanárokat is az államkormány nevezi ki, s az ő fegyelme alatt állanak; 
az utóbbi fajnál az anyagi eszközöket a nevezett fentartók vagy magok 
adják, vagy mások segélyével, sokszor igen bonyolódott módon szolgál
tatják, s tanáraikat ők nevezik ki, sőt a püspöki és szerzetes intézetek
nél még a fegyelmet is gyakorolják fölöttök. Az autonom felekezetek 
főhatósága alatt álló középiskoláknál is (melyeket az előbbiekkel szem
ben röviden az állam korm ány felügyelete a la tt állóknak nevezek) igen 
fontos a részletes megkülömböztetés, külömböző lévén az egyes felekeze-
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tek anyagi ereje, de még administrationalis iránya és módja is. A hol 
tehát kellett, elkülönítettem  a görög-keleti, az ágostai evangélikus, az. 
evangélikus reformatus, az unitárius középiskolák adatait.

A lefolyt tanév munkái közül mint messze kihatót kell megemlíte
nem a reáliskolák tantervére vonatkozó módszeres utasításokat. E mű, 
mely terjedelmes kötetet képez, nem csak a reáliskolai tanítás czélját 
és feladatát állapítja meg tüzetesen, hanem meghatározza a főczél elé
résére szolgáló egyes tényezőknek, a tantárgyaknak részletes szerepét is, 
mértékük és tanítási módjuk szerint, nagy fontosságot tulajdonítva annak, 
hogy az egyes szaktanárok működésében összehangzás, kölcsönös támo
gatás legyen. —  Az eddigi gyakorlat szerint valamennyi reáliskola a 
kormány által kiadott tantervet változatlanul használta. Ezen utasítások 
kapcsán magam hívtam fel a tanártestületeket, hogy helyi viszonyaik, 
nevezetesen a tanulók nyelvismerete, előképzettsége vagy a tanártestüle
tek szaki összealakulása szerint az általános tantervet bizonyos határok 
közt módosítsák, azaz állapítsák meg az általános tanterv alapján és 
keretén belől helyi tantervűket. A tanártestületek ebbeli szerepüket jól 
fogták fel s csak ott tettek módosításokat, hol azt a helyi viszonyok 
csakugyan kívánatossá te tték ; e módosításokat magam is a helyi viszo
nyokhoz képest megfelelőknek találtam.

Már múlt évi jelentésemben érintettem a tankönyvek fontosságát s- 
ez irányban való gondoskodásomat. Azóta ezen ügy újabb haladást tett. 
Figyelmemet a nem magyar nyelvű középiskolákra terjesztettem ki, mert 
ezeknél nem csak a tankönyvek tudományos és didaktikai becse, hanem 
politikai helyessége is tekintetbe jő. Nem elegendő tehát e tankönyvek 
előállítását magán vállalkozókra bízni. A fiumei gymnasium számára a 
lefolyt évben néhány magyar és olasz szövegű tankönyvet dolgoztattam 
ki. Ezek után a román és szerb tankönyvek fognak következni, mire 
nézve készséggel ragadtam meg a M. Tud. Akadémia abbeli ajánlatát, 
hogy az ily természetű Fekésházy-alap jövedelmei e czélra fordíttassanak.

A felekezeti középiskolák segélyezésének ügye nagyobb mérvben 
haladt előre. Az előbbi évnek 20 ,000  forintra rugó segélyezése a lefolyt 
évben kétszeresre emelkedett, s a még nagyobb segélyezésre a lépések 
megtétettek, úgy hogy már majdnem mindazok a felekezeti középiskolák, 
melyek állami érdekűek, kellő kifejlesztésüknek néznek eleje.

Azon felekezeti középiskolák irányában pedig, melyek állami érde
ket nem képviselnek s a törvénynek nem felelnek meg, habár mér
séklettel, a törvény követeléseit érvényesítettem. Kilencz középiskola 
megkapta az első megintést, míg mások figyelmeztetést kaptak hiányaik 
pótlására, minek következménye volt, hogy néhány fentartó iskoláját már 
is rendbe hozta.

A magánosok áltál fentartott középiskolák ügye is rendeztetett. 
Három ily középiskolánk van, melyek előbb mind gymnasiumi mind reál
iskolai irányban nyilvánossági joggal bírtak, mi a középiskolai törvény
nyel ellentétben állott. Ez iskolák nyilvánossági joga egy irányi a 
szoríthatott.



242

A középiskolákat kormányzó tankerületi főigazgatók eddigelé a 
hath, tanító- és tanítónő-képed intézeteket is vezették. E teher még a régi 
időkből maradt rajtok, s felekezeti tekinteteknél fogva mindekkorig 
viselniük kellett. Minthogy azonban az új középiskolai törvény folytán 
a főigazgatók teendői fölötte megszaporodtak, s az autonom felekezeti 
középiskolák felügyeletével is őket kellett megbízni, szükségessé vált most 
már e tanító-képző intézetek vezetését tőlük elvenni s a tanfelügyelőkre 
bízni, mint különben is oly dolgot, mely természetszerűleg csakis az utób
biakra tartozhatik. E változás a lefolyt tanév elejével lépett életbe.

Még azon időben, mikor a reáliskoláknál mint új intézmény beho
zatott az érettségi vizsgálat, czélszerünek találtam a reáliskolai érettségi 
vizsgálathoz vizsgáló tagokúi műegyetemi tanárokat is kiküldeni, nemcsak 
ellenőrzési szempontból, hanem főleg azért, hogy ezen intézménynyel e 
középiskola s a főiskola közt élő kapcsolatot létesítsék, hogy t. i. egyrészt 
a főiskolai tanárok a tapasztaltakhoz képest a középiskolák fejlesztésére 
nézve a tudományok haladása szerint nézeteiket nékem előadhassák, s 
az egyes intézetek haladására tanácsaikkal befolyhassanak; másrészt 
pedig azért, hogy annak tudatát, mit lehet a középiskoláktól kivánni, 
mennyire kell a főiskoláknak tanításukban a belépő hallgatósághoz leeresz
kedniük, a főiskolára magukkal vigyék s így mindkét intézet feladatának 
megoldását előmozdítsák. Ez intézményt a lefolyt tanévben a gymnasiumok- 
nál is behoztam, mindazáltal nem általánosan, hanem az intézetek nagy 
számánál fogva csoportos váltakozással s az itt-ott felmerülő különös 
érdekek szerint. A gymnasiumokhoz természetszerűleg tudomány-egyetemi 
tanárok küldettek.

Mindezeken kívül a lefolyt tanévben még más speciálisabb jellegű, 
de nem kevésbbé fontos intézkedések is történtek, melyeket ezúttal csak 
röviden akarok felsorolni. Brassóban, e város geographiai, ipari és politikai 
nagy fontosságánál fogva új reáliskola alapíttatott; a rimaszombati és 
nyíregyházi gymnasium kiegészíttetett; a tanulmányi alapból fentartott 
miskolezi kath. gymnasium a minorita rendtől átvétetett s világi 
tanárokkal láttatott el; a pozsonyi községi reáliskolát a város 11,000  
frtnyi költséghozzájárulásával az állam vette á t ; uj építkezések tör
téntek Nyíregyházán és Csabán; új építkezésekre az előmunkálatok 
megtétettek Szentesen, Jászberényben, Rózsahegyen, Mezőtúron, na
gyobb mérvű épületi átalakításra Nagybányán; több községi és fele
kezeti középiskolánál a tanárok száma a középiskolai törvény értel
mében megszaporíttatott, fizetésük felemeltetett, a tanintézetek felsze
relése gyarapíttatott. A szorosan vett oktatás és tanulmányi rendtartás 
színvonalát emelték a megszaporodott párhuzamos osztályok, a rajzolás, 
szépírás és testgyakorlás alól való felmentések szabályozása stb. A tanítás 
külső tényezőjét, a felszerelést, hivatvák megjavítani a tanácsadás czél- 
jából kibocsátott iskolai bútortervek (padok, rajzasztalok, szertári szek
rények, kísérleti asztalok, chemiai tűzhelyek) és tornacsarnokterveb.

Hogy a külföld is tanulmányozhassa középiskolai tanügyünket s 
így ennek alapján saját hasznunkra is a külföldi szakkörökkel mennél
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nagyobb érintkezésbe juthassunk, le ford ítta ttam  németre a „középiskolai 
törvényt,“ a „gymnasiumi és reáliskolai tantervet,'“ a „tankerületi beosz
tást“, a „tankerületi főigazgatók számára kiadott utasítást“, a „feleke
zeti középiskolák meglátogatására kiküldött ministeri megbízottaknak adott 
instructiót“, az „érettségi vizsgálati utasítást“, a „felekezeti középiskolák 
érettségi vizsgálataihoz kiküldött kormányképviselők részére készült uta
sítást“, mint oly normativumokat, melyekből középiskoláink egész szer
vezete és eljárása látható.

Végül meg kell említenem, hogy a múlt évi országos kiá llítá sban  a 
középiskolák is részt vettek, s azon eredményekhez képest, melyeket az 
1873. évi bécsi kiállításon felmutattak volt, tetemes haladást tanúsítottak. 
Reményiem, hogy a legközelebbi országos kiállításon nemcsak ismét nagyobb 
eredményt fognak felmutatni, hanem a középiskolai törvény által terem
tett kötelék alapján nagyobb számban fognak a felekezeti középiskolák 
is részt venni a versenyben.

Középiskoláinkról a részletes statisztikai adatokat az alább következő 
kimutatások adják, melyekből az előbbi tanévhez képest általában hala
dás látható.“

A bevezetést követő statisztikai kimutatásból a következő kivo
natot közöltetjük, mely felöleli a leglényegesebb mozzanatokat:

Az I. f e j e z e t  a középiskolák számáról, helyéről, jellegéről, irá
nyáról, vezetéséről, fejlettségéről és tannyelvéről szól.

Az 188 5/6. tanévben Magyarországon összesen 1 7 8  középiskola  volt. 
Az előbbi tanévhez képest tehát a középiskolák száma 1-gyel szaporodott 
és pedig állami reáliskolával.

A 178 középiskola közül 1 5 0  gym nasium  és 2 8  reáliskola.
Jelleg  és korm ányza ti szempontból középiskoláink következőleg állít

hatók össze:

>>
f M

gym nasium

I Állami ..........  10 (5'6%),
11  K irá ly i..........  18 (10-1 %)

reáliskola középiskola

18 (101% ),ossz. 28 (15-7%) 1 
„ 18 (10-1 %)*Г

te
С  MЙ -! ' Z   ̂2 » « t

K atholikus . . . .  
Községi (itt-o tt 

kath . jellegű)
Magán..............
Izraelita............

43 (24-2%)

19 (10-7%), 
3 (1'7%)

Görög k e le t i . . .  3 (1'7% ),
Ev. reform ........  28 (15-7%)
A g. evang......... 23 (12-9%),
Egyes, protest. 1 (0'5 % )
Unitárius..........  2 (11%)

6 (3-4%), 

1 (0 '5% ),

1 (0-5%),

2 (1 1 % ),

43 (24-2%)

25 (14-1%)
3 (1'7% )
1 (0-5%)

4 (2-2%) 
28 (15-7%) 
25 (141% )
1 (0-5%)
2 (11%)

Összesen 150 (84-3 %), 28 (15'7%) ossz. 178 középiskola.

Tanáregyesületi Közlöny. XX. 18
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Osztályok szerinti fejlettség  szempontjából v o lt: Nyolczosztályu közép
iskola 107, nem teljes középiskola 71. Ezek között nyolezosztályú gym
nasium 8tí, nem teljes gymnasium t>4 ; nyolezosztályú reáliskola 21, 
nem teljes reáliskola 7.

Megszaporodott a főgyinnasiumok száma tavaly óta 3-mal, és pedig 
csonka gymnasiumokból kiegészítés utján. Közülök 1 állami, 1 szerze
tes rendi és 1 protestáns intézet.

összes középiskoláinkban volt rendes osztá ly  1184, p á rh u za m o sV l, ösz- 
szesen 1246. A gymnasiumokban rendes osztály 'J86, párhuzamos 47, össze
sen 1033. A reáliskolákban rendes osztály 198, párhuzamos 15, összesen 213.

Megszaporodott a rendes osztályok száma az előbbi év óta 6-tal, 
a párhuzamos osztályok száma 9-czel. —  A rendes osztályok szaporodásából 
jut 3 a kormány rendelkezése alatti középiskolákra, 1 a kormány veze
tése alattiakra és 2 az autonom felekezetiekre. A párhuzamos osztályok 
szaporodásából 8 a kormány rendelkezése alatti középiskolákra s 1 a 
kormány vezetése allattiakra; az autonom felekezetek ez évben párhuzamos 
osztályt nem állítottak.

Kizárólag magyar tannyelvű  középiskola volt 122, kizárólag német 
7, kizárólag román 4 .* )  Magyar-német tannyelvű 19, magyar-tót 1, 
magyar-szerb 1, német-magyar 3, román-magyar 1, szerb-magyar 1, 
olasz-magyar 1, magyar-német-tót 13, magyar-német-román 3, magyar- 
német-szerb 1, román-magyar-német 1. Meg kell azonban jegyezni, hogy 
második és harmadik nyelv vagyis a segédnyelvek a legtöbb intézetben 
csakis az 1. osztályban használtatnak. A segédtannyelv több osztályban 
használtatik azon középiskolákban, melyeknek tannyelvei: német-magyar, 
román-magyar, szerb-magyar, olasz-magyar és román-magyar-német.

A II. f e j e z e t  a középiskolai tanulókkal foglalkozik.
Az 1 8 8 5 — 86. tanévben a 178 középiskolába 41 ,508  tanuló iratkozott 

he, vagyis 1,429-czel hevesebb mint az előbbi évben, mégis a vizsgála
tokig az iskolában megmaradt tanulók száma t. i. 38 ,655 , nagyobb  volt 
mint az előbbi évben és pedig 708-czal. Középiskoláink életében ez 
fölötte nevezetes uj jelenség. Bizonyítéka annak, hogy a szülők most 
már, mielőtt beadnák gyermeküket, jobban meggondolják, meg van-e 
anyagi erejük gyermekük iskoláztatására s meg van-e gyermeküknél a haj
lam és tehetség az iskolázásra. Innét van a kevesebb meggondolatlan pró
bálkozás, innét az év közben kimaradottak csekélyebb száma. Minden
esetre jele a nagy közönség számítóbb gondolkozásának. Ennélfogva a 
lefolyt tanév a tanulók száma tekintetében is reális emelkedéssel végződött.

A tanév végéig megmaradt 38 ,655  tanuló közül: gym nasium ba  
já r t  33 ,134 , reáliskolába  5 ,521. A tanulók létszámának emelkedéséből 
a gymnasiumokra csak 0'68% -nyi emelkedés jutott, ellenben a reál

*) A kizárólagos német és román tannyelv oly megszorítással értendő, 
hogy ezen intézetekben is az 1883. évi XXX. türvényezikk 7. §-ának megfe- 
lelőleg a magyar nyelv és irodalmának története a VII. és VIII. osztályban 
magyarul taníttatik.
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iskolákra sokkal tetemesebb t. i. 9'58 % ; mi igen örvendetes jelenség, 
mert arra mutat, hogy az eddig nem kedvelt ipari és kereskedelmi élet
pályák nagyobb elismeréshez jutottak.

Az intézetek kormányzata szerint az államkormány rendelkezése 
alatti középiskolákban volt 10,358, az államkormány vezetése alattiak
ban 16,404, a görög keletiekben 575, az ág. evangélikusokban 5121, 
az ev. reformátusokban 5842, az unitáriusokban 335. —  A tanintézetek 
kormányzatának szempontjából nyert arányszámok a múlt éviektől alig 
különböznek.

Nyilvános tanuló volt 37,754. magán 901. A magán tanulók leg
nagyobb számban az ev. református s a szerzetes, különösen a ferencz- 
rendi iskolákat keresték fel.

Anyanyelvre nézve volt a lefolyt tanévben
magyar . . 27,366, az előbbi tanévben 27 ,130
német . . 6 ,140, ,. „ 5 .892
román . . 2,181, „ * 2,163
olasz . . . 132, ,, „ 132
tót 1,733, r „ 1,626
szerb-horvát 7 64, „ „ 719
ruthén . . 132, „ ,  и з
más nyelvű 207, „ „ 182.

Az olaszokat kivéve, az előbbi évhez képest mindenütt emelke
dés van.

Hazánk különböző anyanyelvű lakosai közül leginkább a magyarok 
veszik igénybe a középiskolákat, a mennyiben minden 100,000 magyar 
lakosra 443 középiskolai tanuló jut, (az előbbi tanévben csak 440). A 
többi nemzetiség sorrendje következő : a németek 341-et, a szerbek és 
horvátok 124-et, a tótok 96-ot, a románok 93-at, a ruthének 38-at 
küldenek a középiskolába. Ez a sorrend megfelel körülbelül a gymna- 
siumot igénybe vevő különböző anyanyelvüeknek i s ; a reáliskoláknál 
annyiban változik e rend, a mennyiben a németek veszik leginkább igénybe 
a reáliskolákat.

Az összes 38,655 középiskolai tanuló közül magyarul beszélt 
37.391, nem tudott magyarul 1254. Ezek is többnyire alsó osztályú 
tanulók, kik a középiskola bevégeztéig a középiskolai törvény folytán 
most már megtanulják az állam nyelvét. A múlt tanévhez képest az 
emelkedés 1000 tanuló közt 960-ról 967.

Vallásra nézve
róm. katholikus volt . . . 17,751 (4 5 ‘9% ),
gör. katholikus . . 1 ,570 (4'1% ),
gör. k e l e t i ............................... 1,898 (4 ’9% ),
ágost. evang................................  4 ,295 (11 1% ),
ev. reform.................................... 5 ,203  (13'4% ),
unitárius . . ....................  271 (0 ’7% ),
iz rae lita .............................  7,677 (19‘9%),

E számarányok az előbbi évhez képest alig mutatnak változást.
18*
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A középiskolákat számukhoz képest legnagyobb a rá n yb a n  a z  izrae* 
Utált veszik igénybe.

1 0 0 ,0 0 0 izraelita közül 1227 jár középiskolába
,, unitárius „ 490 „

ág. evang. „ 387 „
r róm. kath. „ 273 .,

ev. reform. „ 257 „ V
gör. kath. „ 106 „ ..

» gör. keleti „ 97 „ ?>
Az előbbi évhez képest csekély emelkedés van a római katholiku’ 

soknál, a gör. keletieknél, az ágostaiaknál, az unitáriusoknál és zsidók’ 
nál. némi visszaesés a gör. katholikusoknál.

A 37 .754  nyilvános tanuló közt volt
jó m a g a v i s e l e tü .........................................  23 ,839 ;
s z a b á ly s z e r ű .....................................................12,918,
kev. s z a b á ly s z e r ű ....................................  933,
rossz m a g a v ise letü ....................................  64.

Az előbbi tanévhez képest emelkedés volt a jó magaviseletü tanú’ 
lóknál 62'7 % -ró\ 63'1 °/o'ra-

A gymnasiumoknál valami csekélységgel jobb volt a magaviselet, 
mint a reáliskoláknál.

1000 tanuló közt kifogásolható (kev. szab. és rossz) magavise^
lete volt

az állam rendelkezése alatt álló középiskoláknál . . . .  28-nak 
az állam vezetése „ „  „ . . . .  27-nek
a reform átusoknál.............................................................................30-nak
az ág. evangélikusoknál...................................................................20-nak

A gör. keletiek és unitáriusok csekély számuk miatt nem vehetők 
tekintetbe.

Előm enetel tekintetében a következő számokat emelhetjük ki :
A lefolyt tanévben végzett 38 ,655 tanuló közül jelesen végzett 

2888 vagyis 7'5°/0 (az előbbi évben 8 ‘0 °/0), mindenből legalább jól 
7722 vagyis 19’9 °/o (e - ®. 20'4 °/o)> mindenből legalább elégségesen 
19,233 vagyis 49'8 °/o (e- 4 8 ‘0 °/<Д е8У tárgyból elégtelent kapott
3767 vagyis 9'7 °/0 (e. é. 9'8 °/0), két tárgyból 1959 vagyis 5'1 a/o (e-
5-0 °/0), több tárgyból kapott elégtelent 3086 vagyis 8 -0 °/0 (e. é. 
7'8 % ). Az előbbi évhez képest tehát az osztályozás szigorúbb volt.

1000 tanuló közül a gymnasiumban megbukott 223, osztályismét’ 
lésre utasíttatott 77 ; a reáliskolában megbukott 256, osztályismétlésre 
utasíttatott 94. Tehát a reáliskolákban az előmenetel kedvezőtlenebb volt 
mint a gymnasiumokban.

Az előmenetelt legbiztosabban világítja meg az elégséges előmene- 
telü s a bukott tanulók számának szembeállítása. 1000 elégséges elő- 
menetelű tanulóra jut az állam rendelkezése alatt álló középiskoláknál 
324 bukott, az állam vezetése alatt álló középiskoláknál 449, az ágoS’ 
taiaknál 475, az ev. reformátusoknál 514, a görög keletieknél 882.
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Az osztályokat hasonlítva össze, úgy találjuk, hogy leggyöngébb az 
előmenetel az első osztályokban, hol legtöbb tanuló van, s különösen oly 
osztályokban, hol túltömöttség van, mi természetes is és kiáltó bizonyí
téka a párhuzamos osztályok szükségességének.

A III. f e j  e z e t  az érettségi vizsgálatokról szól.
Érettségi vizsgálatra jelentkezett a lefolyt tanévben 2635 tanuló 

vagyis 4-gyel több, mint az előbbi tanévben.
A gymnasiumokban jelentkező 2413 közül megfelelt 1988 vagyis 

1000 közül 741 (Az előbbi tanévben 8 51 ); a reáliskolákban jelentkező 
222 közül megfelelt 197, azaz 1000-nek megfelelően 887 (az előbbi 
tanévben 814). Ezen jelenség arra mutat, hogy a reáliskolákban az osz
tályokban szigorúbban rostálták meg a tanulókat, miként azt fönnebb ki 
is mutattuk.

Legkielégítöbb volt az eredmény az állam rendelkezése alatt álló 
(állami és királyi) középiskoláknál, hol 1000 közül 830 végzett siker
rel, legkedvezőtlenebb az ev. reformátusoknál, hol 1000 közül csak 688  
felelt meg.

A IV. f e j e z e t  a középiskolai tanárokkal foglalkozik.
Magyarország középiskoláiban az 1885— 86. tanévben 2900 tanár

és tanító működött.
Közülök rendes tan ár .......................... . 1618

helyettes ta n á r ............................... 343
kisegítő óraadó.......................... . 134
h it o k t a t ó .........................................  622
rendk. tárgy tanítója . . . .  183.

A rendes tanárok száma
a gymnasiumokban........................................ 1296,
a reáliskolákban............................................. 322.

A szintén rendes tantárgyakat tanító helyettes tanárok száma
a gym n asiu m ok b an .............................................311,
a re á lisk o lá k b a n .............................................  32.

Az előbbi tanévhez képest a rendes tanárok számában 13 s a 
helyettes tanárok számában 19 az emelkedés. A többi tanároknál szintén 
emelkedés van.

A rendes és helyettes tanárok közti arány a reáliskoláknál sokkal 
kedvezőbb, mint a gymnasiumoknál; mig a reáliskoláknál 100 rendes 
tanárra csak 10 helyettes tanár esik, addig a gymnasiumoknál 24, mi 
onnét van, mert a reáliskolák legnagyobb részt államiak, s az állam job
ban gondoskodik tanintézeteiről, mint más iskolafentartók.

Az 1618 rendes tanár közt okleveles 1267, nem okleveles 351 ; 
a 343 helyettes „ „ „ 165, „ „ 178 ;

az előbbeni évben a rendes tanároknak csak 7 5 ‘5 °/0-a volt okleveles, 
mig a lefolyt évben 7 8 '3 °/0, a helyettes tanároknál az arány alig vál
tozott, tehát általában emelkedés észlelhető.
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A reáliskolákban, a fönnebb említett oknál fogva, a képesítettség 
aránya kedvezőbb, mint a gymnasiumokban ; ott 1000 rendes tanárból 
képesített 951, itt 741.

Legkedvezőbb  képesítettség tekintetében az arány az állam rendel
kezése alatt álló középiskolákban, t. i. 1000 rendes tanár közt van 954 
okleveles (a nem okleveles régi tanárok), az ág. evangélikusoknál 799  
(köztük a legnagyobb rész azonban régi felekezeti oklevéllel biró), az 
állam vezetése alatt álló középiskoláknál 724, az ev. reformátusoknál 
csak 469 . A gör. keletiek és unitáriusok száma csekély az összehason
lításra.

Az állam  nyelvének ismerete szempontjából vizsgálva a rendes tár
gyak tanítóit, kik közé a nagyszámú bittanárok is tartoznak, kitűnik, 
hogy a 2717 rendes tárgyat tanító közt magyarúl ueszél 2507, tehát 
185-tel több mint az előbbi tanévben, csak némileg beszél 126 és nem 
tud magyarul 84, mely utóbbi számok majdnem egészen a gör. kele
tiekre s a királyhágóntúli ág. evangélikusokra esnek.

Az V. f e j e z e t  a középiskolák helyiségeit és felszerélését mu
tatja ki.

Az ország 178 középiskolája közül saját épülete van 160 intézet
nek. saját és bérházban van elhelyezve 4, csupán bérházban 14.

Az oktatási és nevelési czélokra szolgáló helyiségek összes száma 
volt 4192, tehát az előbbeni tanévhez képest 190 helyiség a gyarapo
dás. E helyiségek közül tanterem 1322, természetrajzi 194, physikai 
197, chemiai 153, rajzterem 158 (néhol tehát az osztálytermekben raj
zolnak), téli tornaterem 91, könyvtárterem 254, tanári szoba 154, igaz
gatói iroda 120 (sok szerzetes középiskolánál az igazgatói iroda az igaz
gató lakásában van), nyári tornatér 138, óraközi üdülő hely 134, tápláló
intézeti helyiség 244, egyéb helyiség 1033. Jelentékenyebb emelkedés 
van a természetrajzi és könyvtári helyiségeknél. Legérezhetőbb a szükség  
téli tornahelyiségekben ; több intézetnél vagy idegen tornacsarnokban tor
náznak az ifjak, vagy télen át épen nem tornáznak. E tekintetben 
legtöbb tenni , valójuk van az ev. reformátusoknak, noha nyári üdülő 
helyekben ők a leggazdagabbak.

Egy gymnasiumra esik átlag 22 helyiség, egy reáliskolára 28.
Helyiségek tekintetében legjobban vannak ellátva az államkormány 

rendelkezése alatt álló középiskolák, mert egy ily középiskolára 30 helyi
ség ju t ; legalantabban állanak a gör. keletiek, mert egy iskolájukra 17 
helyiség esik csak.

Felszerelés tekintetében általános a z  emelkedés :
1884—85. évi 1885—86. évi

a természetrajziakban . . . . . . 889,897 darabról 954,923 darab
a physikánál.................................... . . 50 ,533 51,381 „
a vegytannál ............................... . . 57 ,574  ., 61 ,552  „
a földrajz és történelemnél . . . . 180,989 205,981 „
a r a j z n á l ......................................... . . 122,497 126,816 .,
a testgyakorlásnál.......................... 14.103 „ 15,573 ..
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A gymnasiumok, mint régibb tanintézetek gazdagabbak állat- és 
növénytani gyűjteményekben és érmekben ; ellenben a reáliskolák gazda
gabbak valamennyi többi csoportban.

Leggazdagabbak, különösen újabb tanszerekben az államkormány 
rendelkezése alatt álló középiskolák.

A tanári könyvtárakró l azt mondja a „jelentés“ hogy e tekintet
ben alig lehet megközelítőleg biztos kimutatást adni, mert sok taninté
zetnél. különösen a szerzetes és autonom-felekezeti középiskoláknál a 
leltározás még nem tökéletes vagy legalább nem egyöntetű.

A könyvtárak állását a következő táblázat mutatja :

Hány középiskolának van, és pedig :
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1,000-en alól 2 i 2 5 6 i 1 1 9 1 1 4 1 7 21
1,000- 2,000 1 2 3 в 11 6 2 1 — 2 0 — 2 4 — — 6, 32
2 ,000 - 3,000 2 5 5 1 2 8 i — 1 — 10 — 1 2 — — 3 25
3,000— 4,000 2 2 5 0 9 2 _ — — 11 1 — 2 — — 3 23
4,000— 5,000 1 2 2 5 4 2 — — — <1 — 1 — — — 1 12
5,000— 6,000 — 1 — i 1 1 — — — 2\ — 4 1 — — 5 8
6,000^- 7,000 — — 1 i 2 — — 1 — 3 — 1 1 — — 2 ö
7,000 — 8,000 — 1 — i 2 — — — — 2 — 2 — — — 2\ 5
8 ,0 0 0 - 9,000 — 1 — i 1 — — — — 1 1 — 2 — — 3 5
9,000—10,000 — — — 0 — — — 2 — 2 — 2 — — — 2\ 4

10,000- 20,000 2 3 — 5 5 — — — — 0 — 5 9 1 --1 15\ 25
20,000 -30,000 — — — 0 1 — — — — 1 — 2 2 1 — 5>\ 6
30,000—40,000 — — — 0 — — — — — 0 — 1 2 — --1 3

Meg kell azonban jegyeznünk először, hogy az autonom felekezeti 
intézetek könyvtáraikba be szokták számítani a velők kapcsolatos főisko
láknak vagy másnemű intézeteknek, sőt az egyházak könyvtárainak mü
veit is, mig a nagyszámú kath. szerzetes intézetek csupán a szorosan 
vett gymnasiumi könyvtárt tüntették fel, maguknak a rendházaknak sok 
ezerre menő könyvtárát ellenben nem vették számításba, másodszor, hogy 
az állami középiskolák (különösen a reáliskolák), mint új intézetek, habár 
csekélyebb, de az iskola szempontjából sokkal értékesebb könyvtárakkal 
bírnak, mint a felekezeti intézetek.
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Hozzávetőleges számítás szerint volt Magyarország 178 középisko
lájának tanári könyvtáraiban szakmunkák, folyóiratok és vegyes tartal
múak czímén 702 ,144  mű és 1 .104 ,822  kötet, a mi a tavaly kimutatott 
állapothoz képest jelentékeny szaporodásnak mondható. Megjegyzendő 
azonban, hogy az autonom felekezeti középiskolák előbbi évi kimutatásai 
kevésbbé voltak teljesek.

Az ifjú ság i könyvtárak  aránylag sokkal gazdagabbak, mint tanári 
könyvtáraink. De van is bennök sok. az ifjúságnak nem való mii. Az 
ifjúsági olvasmányok száma 185,927 darab.

Megemlíthetjük végül, hogy taneszközökre az 1885— 86-ik tanévben 
középiskoláink 120,869 frtot költöttek, tehát 18,498 írttal többet, mint 
tavaly. (Szaporodás 18'1 °/0 arányban.)

Ezen 120,869 írtból a gymnasiumokra esett 94,440 frt (78’l°/o)- 
vagyis : 15,289 írttal több, mint tavaly (19‘3°/0 arányban), a reálisko
lákra 16,429 frt (21'9°/o), azaz : 3209 írttal több (13'8°/0-nyi arányban).

Ha az intézeteket kormányzat szempontjából részletezzük, kiderül, 
hogy az államkormány rendelkezése alatt álló 46 középiskola tanszerekre 
költött 49 ,762  frtot vagyis az egésznek 4 2 ’7 °/0- á t ; az államkormány 
vezetése alatt álló 72 középiskola 44 ,720  frtot, azaz : 3 6 ‘8 % -ot. A 
felekezeti intézetek e nemű kiadásai a következők : a gör. keletiek 4 
intézete 2426 írttal (2°/0)i az ág. evangélikusok és ev. reformátusok 25. 
ill. 29 középiskolája 9470 írttal (7'8°/0), ill. 14,179-czel (11 ‘5 °/0), végül 
az unitáriusok 2 gymnasiuma 312 írttal (0 '2°/0).

A VI. f e j e z e t .  A középiskolák fentartási költségeiről szól.
Magyarország 178 középiskolájának fentartására szolgáló források 

tényleges jövedelm e  az 1885— 86-ik tanévben volt 4 .0 2 7 ,0 6 3  frt, a mi 
az előbbi évi 3 .964 ,062  írtban kimutatott tényleges bevétellel szemben 
63,001 frt szaporodást mutat. Meg kell azonban jegyezni, hogy az állami 
középiskoláknál előfordult új építkezések és felszerelések költségei, mint 
átmenetiek, a rendes bevételek közt ezúttal nem szerepelnek. Ezen átme
neti bevételek, illetőleg kiadások 79 ,000  frtot tettek ki. |

A  150 gymnasium tényleges bevételei 3 ,184 .549  írtra rúgnak, a 
reáliskolákéi pedig 842 ,514  írtra. A gymnasiumok bevételei az előbbi év 
óta megszaporodtak 14,780 írttal, 0 .5  °/0 arányban; a reáliskolák bevé
telei megszaporodtak 48 ,221  írttal, 6'3 °/0 arányban.

A középiskolák közvetlen czéljaira szolgáló források jövedelmeit a 
következő táblázat mutatja :
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A kormány A felekezeti főhatóság 
alatt álló

Jiivedelmi forrás rendel
kezése vezetése g. kel. ág. ev. ev. ref. unit.

alatt álló közép
iskolákban frt ? középiskolákban frt ?

Házbéregyenérték czímén 179,792 203,369 4,960 34,310 64,086 6.600
Másnemű ingatlanok jö

vedelmei ....................... 6,592 8,511 9,593 10,300 104,134
Az intézetek tőkepénzei

ből ................................... 13,758 69,027 9,944 63,355 152,269 160
Az állampénztárból........ 675,776 20,185 — 11,000 16,590 —

Az orsz. vallási alapból. . 
Az orsz. tanulmányi ala

pokból ...........................

21,281 3,189 — — 150 —

357,065 125,517 150 150
A polgári községek járu

lékaiból........................... 86,270 239,663 7,333 29,150 19,769
Az egyház-, illetőleg hit

község járulékaiból . .. 1,791 63,463 9.779 50,747 47,434 17,531
Szerzetesrendi alapítvá

nyokból ......................... 9,713 396,451
—

Beiratási díj...................... 21.737 35,544 235 3,431 2,489 62
Tandíj................................. 163,180 176,277 4,202 80,990 71,362 1,886
Egyéb források................ 28,600 92,932 9,100 70,991 37,275 58

Együtt.............. 1.565,555 1.434,128 55,146 354,424 515,708 26,296

A többi jövedelem közvetett czélokra t. i. ösztöndíjakra és segé
lyezésekre szolgált.

A Jeladások kimutatásából a következő fontosabb adatokat közöljük :
Az összes személyi illetmények 2 .559 ,378  frtot tettek ki. Az 

előbbi tanévhez képest az emelkedés 2'9 0/0.
A dologi kiadásokra szükséges volt 1 .157 ,048  frt. Emelkedés 8'9°/0.
Átmenetiekre (építkezések, átalakítások, tőkésítés) 320 .344  frt. 

Emelkedés 9489 frt.
A többi kiadások az ösztöndíjakra és segélyezésekre vonatkoznak.
Egy gymnasium fentartása kerül átlag 21 .230  írtba, egy reálisko

láé 30 ,090  ír tb a; továbbá egy gymnasiumi tanuló iskoláztatása került 
96 írtba, egy reáliskolaié 152 írtba.

Egy rendes tanár kapott átlag  a gymnasiumokban 1228 frtot, a 
reáliskolákban 1572 frtot. Egy helyettes tanár a gymnasiumokban 780  
frtot, a reáliskolákban 768 frtot.

Egy rendes tanárra esik átlag  az államkormány rendelkezése alatt 
álló középiskoláknál 1653 frt, az államkormány vezetése alattiaknál 
1181 frt, a görög keletieknél 1283 frt, az ág. evangélikusoknál 964 frt, 
az ev. reformátusoknál 1136 frt, az unitáriusoknál 895 frt. Egy helyet
tes tanárra esik az államkormány rendelkezése alatt álló középiskoláknál 
797 frt, az államkormány vezetése alattiaknál 68'5 frt, a gör. keletiek
nél 592 frt, az ág. evangélikusoknál 426 frt, az ev. reformátusoknál

X



572 frt. az unitáriusoknál 625 frt. ■—  A rendes tanárok tehát, átlag legjobban 
vannak fizetve az állami és királyi intézetekben, utánok következnek a gör. ke
letiek, a katholikusok és községiek, az ág. evangélikusok, az unitáriusok.

Az intézetekhez kötött, valamint másnemű ösztönd íjaka t összefog
lalva, általában ösztöndíjak czímén kiadtak az államkormány rendelkezése 
alatt álló intézetek 48 ,073  frtot, az államkormány vezetése alatt állók 
94,126 frtot, a gör. keletiek 593 frtot, az ág. evangélikusok 1 1,223 frtot, 
az ev. reformátusok 21 ,870  frtot, az unitáriusok 1783 frtot. —  Arány
lag legtöbbet adtak az unitáriusok, legkevesebbet a gör. keletiek.

Segélyek és ju ta lm a k  czímén kiadtak az állami és királyi taninté
zetek 44 ,162  frtot, a katholikus és községi iskolák 102 ,908  frtot, a 
gör. keletiek 2466 frtot, az ág. evangélikusok 34 ,454  frtot, az ev. 
reformátusok 39,948 frtot, az unitáriusok 1124 frtot. —  Aránylag leg
többet adtak ki az ev. reformátusok és ág. evangélikusok, legkevesebbet 
az állami és királyi középiskolák. K.

Bútortervek a középiskolák számára. K ia d a tta k  a vallás- és 
közokt. m in isz te r  1 8 8 6 . évi 2 6 ,0 3 0 . sz. rendeletével. Ez czíme annak az 
új munkának, mely a közokt. minisztérium középiskolai osztálya fárad
hatatlan tevékenységének új gyömölcse, s hasznos szolgálatot fog tenni 
mindazoknak, kik tanácsért hozzá folyamodnak. Tizenkét nagy lapot fog
lal magában, a középiskolákban használt bútoroknak mintarajzaival, me
lyeket dr. K lam arilc  János min. osztálytanácsos adatai nyomán Benlcó Károly 
építész szerkesztett és a m. k. egyet, könyvnyomda szépen reprodukált. 
Rövid „utasítások“ előzik meg a rajzlapokat, melyek a bútorok haszná
latának módját is fölvilágosítják. Határozottan meg van itt mondva, hogy 
,,e bútortervek nem tekintendők szigorúan kötelező mintáknak; czéljuk 
csupán az, hogy irányadó ideákat szolgáltassanak, melyeket minden 
középiskola helyiségeinek méretei vagy egyéb viszonyai szerint módosít
hat. A módosított tervek azonban a termek alap- és metszetrajzával 
együtt megbirálás végett a közokt. minisztériumhoz fölterjesztendők.“ A 
tervek nem luxus-tárgyak előállítására készültek; czélszerü, tetszetős alakú, 
de lehetőleg olcsó bútorok tervei, hogy a szegényebb iskolák is hasznu
kat vehessék. Valamennyi bútordarab puha fából készülhet, kivéve termé
szetesen a támaszúl vagy nagyon koptató használatnak kitett részeket. 
Kathedra és podium rajzai vannak az első lapon, az iskolai padoké a
II. és III. lapon. A padok szerkezetére nagy gond van fordítva. Az 
„utasítások“ helyesen mondják, hogy általában csak a kétülésű padok 
bizonyúltak be czélszerüeknek s csak keskeny tantermekben, kényszerű
ségből, alkalmazhatók több ülésü padok, de négyülésüeknél hosszabbak 
semmi esetre sem türhetők meg. A következő lapon foglalt rajzasztalok 
rajzai is két-két tanulóra vannak számítva. Az V. lap a kísérleti asztal 
legegyszerűbb mintáját mutatja, a VI. a Íróasztalokét, a VII— IX. lap a 
physikai, chemiai, természetrajzi és rajzi szekrényekét. A X. lapon van 
a könyvszekrény rajza, a XI. a tanácskozó asztalé és mosdó szekrényé. 
A tanácskozó asztal fiókokkal van ellátva, hol a külön helyiséggel nem 
rendelkező tanár kézi könyveit és a feladatfüzeteket elhelyezhesse. Kellő
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rendet azonban nézetünk szerint így nem fog tarthatni. E végett külön 
szekrények kellenének, milyenek itt-ott már megvannak, s melyek végre 
is nem túlságos nagy költségbe kerülnek. Az utolsó lap a chemiai főző
hely nagy rajzait mutatja. E rövid ismertetésből is látni, hogy a közép
iskolák fölszerelésére valóban hasznos útmutatót nyertünk e műben.

A közoktatási tanács utolsó ülésén a tanács titkára terjedelmes 
jelentést tett a múlt tanév végén tartott érettségi vizsgálatokról. A jelen
tésben foglalt, az áll. vezetés alá tartozó 75 iskolára vonatkozó statisz
tikai adatokat mellőzhetjük, mert „Szemlénk“ első czikke az éretts. vizs
gálatok teljes eredményéről ad számot. Általános részében a jelentés 
constatálja, hogy a vizsgálatok mindenütt szabályszerűen folytak ugyan 
le, de sok helyütt még mindig nem alkalmazták a szigorúság ama mér
tékét, melyet az utasítások megkövetelnek. Ilyen általános kijelentések
nek azonban csak akkor tudnék kellő hasznukat venni, ha konkrét ada
tok kisérnék. Abból, hogy az eredmény az idén átlag kedvezőtlenebb a 
tavalyinál, a jelentés azt a következtetést vonja le, hogy általában a vizs
gálat mértéke mégis szigorúbb lett. Abból az alkalomból, hogy a fővá
rosi tanács külön latin kurzusokat rendezett be reáliskoláiban, a la tin  
nyelv tan ítá sának m ódja  is foglalkoztatta a közoktatási tanácsot. Nagy 
elismeréssel nyilatkozott a főváros áldozókészségéről, de szükségesnek 
tartja, hogy a tanítás menete pontosan meghatároztassék, nehogy a taní
tás puszta formalitássá sülyedjen. E pontos meghatározásra annál nagyobb 
szükség van, mert nemcsak a fővárosi iskolákban, hanem, mint a költség- 
vetésből tudjuk, tíz állami reáliskolában is legközelebb rendszeresítik a 
latin nyelvnek, mint rendkívüli tárgynak, tanítását. A tanács meg is 
tette a szükséges előkészületeket egy rendszeres tanterv kidolgozására. ■

Középiskolai intézetek krónikája. V e r s e c z  városa képviselő tes
tületé kérvényt intézett a közokt. miniszterhez, hogy a verseczi csonka 
községi polgári fiúiskolát államilag segélyezett reáliskolává változtassa át. 
A kérvény említi, hogy a 24 ,000  lakosságú Versecznek nincs egyetlen 
egy középiskolája, egyetlen egy állami iskolája sem, holott a magyaro
sodás érdekében, melynek terén annyi még a tenni való Verseczen, épen 
állami és főkép középiskola tehetne legtöbbet. —  Legújabban hiva
talosan is jelentik, hogy a tiszántúli ref. egyházkerület főhatósága alatt 
álló h a j d ú-s z о b о s z 1 ó i ev. ref. gymnasiumot a fentartó testület a 
múlt 1885— 86. tanév végével megszüntette, a l i a j d ú - n á n á s i  azelőtt 
6 osztályú ev. ref. gymnasiumot pedig az illető pártfogóság a f. tanév 
elejével 4 osztályúra szállította le. —  A k i s ú j s z á l l á s i  bat oszt. 
gymnasiumnak kiegészítése mellett szólal fel Keszi H a jd ú  Lajos, lelkész- 
tanár, a „Debr. Prot. Lap“ nov. 6. számában. Debreczenben, mondja a 
czikkíró, túlságosan megszaporodik a tanulók száma, mert a nagy terje
delmű tiszántúli egyházkerületben csak 3 nyolcz oszt. gymnasium van, 
egy a megye északi részén, Máramaros-Szigeten, egy délen, Hódmező
vásárhelyen, egy közepén, Debreczenben, s minthogy ama két szélpont 
nagyon távol van a népesebb ref. egyházaktól, a debreczenibe tódul az
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ifjúság, főleg a VII. és VIII. osztályba. Még két főgymnasiumra alkal
mas pont volna a megyében; az egyik Szatmár, mely valószínűleg nem 
sokára ki is fogja egészíthetni hat oszt. gymnasiumát, a másik Kisújszál
lás. népes reformált egyházvidék középpontja, hol nemsokára három 
vasútvonal találkozik (budapest-kolozsvári, kisterenne-mátrai, kisujszál- 
lás-dévaványai), melynek hat oszt. gymnasiuma jól föl van sze
relve stb. A czikkíró a nagykunsági egyházkerületet szólítja föl, hogy 
közös áldozattal egészítse ki a kisújszállási gymnasiumot. mely büszkén 
hordozná, viselné a „nagykunsági ev. ref gymnasium“ nevet. A czikkíró 
által fölhozott stat. adatok nem nagyon kedvezők az intézetre nézve. 
Jelenleg, 1886— 87, van a kisújszállási gymnasiumnak 99 tauulója, hely
beli 56, vidéki 43 ; 74 ref., 3 r. k., 1 g. kel., 21 mózes h. Minden 
tanférfiú mégis pártolni fogja a czikkíró nézetét; a hat oszt. intézetek 
bizonyos tekintetben mind tengődnek, s a hallgatók számát az alsó osz
tályokban is szaporítja, ha a szülők tudják, hogy gyermekük gytnn. 
tanulmányait teljesen befejezheti az intézetben.

Az erdélyi r. k. státus 1886. szept. 20— 23. tartott gyűlésén 
több olyan történt, miáltal a status tanárainak mind erkölcsi mind anyagi 
helyzete emelkedett; nevezetesen a) indítvány fogadtatott el, hogy az 
igazgató-tanács tegye tanulmányává, miként lehetne a tanulmányi alap 
jövedelmeit fokozni s ennek alapján a tanárok dotatióját emelni, a tan
intézetek épületeit, fölszereléseit és szertárait jobb karba helyezni és 
miként lehetne az internatus intézményét általánosítani; b) a tanárok 
szálláspénze a fizetéssel megfelelőbb arányba hozatott, a mennyiben 150  
írtra em eltetett; c) megalkottatott és elfogadtatott a szolgálati szabályzat;
d) megszavaztatott az u. n. halálozási pótlék három havi fizetés összegében ;
e) a nyugdijszabályzatnak a nyugdijösszeg fokozatos emelkedésére vonat
kozó része az állami nyugdíj szabályzat szerint revideáltatok és kimonda
tott. hogy a nyugdijösszegbe a 10-ed éves pótlékok is beszámítandók, 
valamint az is elfogadtatott, hogy az özvegyek a férjnek 30 évi szolgá
lat után járó nyugdijösszeg egy harmadát kapják nyugdijuk ha a férj 10 
évi szolgálat után bármikor meghal; f) a brassói gymnasiumra nézve (s 
ezzel elvben a többiekre nézve is) elfogadtatott az államsegély kérése és 
pedig a következő módozatokkal : 1. hogy a statusnak a tanintézetek
fölötti összes igazgatási és rendelkezési joga fentartassék (a mi az eddig 
élvezett jogokat tekintve, a törvénynyel nem ellenkezik); 2. az intézet 
katholikus jellege föltétlenül megőriztessék ; 3. hogy a kormány által
kinevezendő tanár csak katholikus legyen és 4. hogy ezeknek kinevezé
sénél a mennyiben lehetséges a státus hármaskijelölési joga biztosíttassék. 
A teher az állam és status között következőképen oszolnék meg : a 13 
rendes és 1 tornatanár közül fizetne az állam hármat per 1200 frt évi 
fizetéssel és 200 frt szálláspénzzel, a státus pedig a többit per 800  frt 
rendes fizetéssel, 250 frt személyes pótlékkal és 150 frt szálláspénzzel 
s e mellett az igazgatónak adna 300 frt jutalomdíjat, a tornatanárnak 
500 frt fizetést; végül az állam adna egyszersmindenkorra bizonyos 
későbben megállapítandó összeget építkezések és beruházások czimén.
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A prímás új alapítványai közt a középiskolák is helyet foglalnak. 
A lévai gymnasium tízezer forintnyi alapítványban részesült, a trsztenai 
táplálóintézet háromszáz forintnyiban. A prímás nevelésügyre összesen 1 mil
lió 220 ,786  frtot adományozott. E nagy összegből a középiskolai okta
tásnak aránylag kevés jutott, az említetteken kívül a trsztenai algymna- 
siumnak 1868-ban 200 frt, egy szorgalmas székesfehérvári tanulónak
1870-ben 100 frt, a marosvásárhelyi főgymn. könyvtár számára 1 8 7 1-ben 
40 frt, az esztergomi főgymnasium építésére 1878-ban 5000  frt, a sel- 
meczi kir. gymnasium táplálóintézetére 1881-ben 500 frt, az esztergomi 
reáliskolára 1882-ben 200 frt, összesen 16,240 frt.

Budapest fővárosa költségvetésében a középiskolák a következő 
tételekkel szerepelnek: Reáliskolák a II., IV. és VIII. kerületben :

1887. 1886.
Tanítói személyzet fizetése és lakbérátalánya . . . 91 ,050  89,290'
Szolgák ruházata .............................................................. 600 530
H á z b é r e k .............................................................................  39 ,000  39,000.
Iskolai helyiségek f ű t é s e ..............................................  2 ,900  2 ,850

„ „ világítása . . .......................... 1 ,700 1,420-
„ „ t is z t o g a t á s a ..................................... 1 ,100 1,000

Vízvezetéki vízfogyasztás ..............................................  800 8 0 0
Bútorok utánszerzése és j a v í t á s a ............................... 700 2 ,600
Tanszerekre és könyvtári beszerzésekre....................  3 ,000 3,000.
Tornászati f e lsz e r e lé se k r e ..............................................  200 500
Nyomtatványokra s egyéb irod. szüks..........................  1 ,000 1,000
Vegyesekre ........................................................................ 1 ,000 1,000

Összesen : 143,050 142,990.
A legnagyobb elismeréssel kell e helyen megemlékeznünk a főváros 

ama liberalitásáról, melylyel a tanárok lakásbérét 3 0 0  frtró l 4 0 0  fr tra  
emelte. Igaz, hogy e liberalitás nem volt okadatolatlan.; hiszen még 400  
forintért sem kap a családos tanár tisztességes lakást a fővárosban; de mi 
tanárok annyira megszoktuk, hogy ha szűk pénzügyi viszonyokról van 
szó, legelőször is mi rajtunk szeretnének takarékoskodni, hogy a főváros 
e határozatát a meglepetés fokozta háladatossággal fogadjuk. Most az 
állami tanárok joggal remélhetik, hogy a kormány, mely tanárai iránti 
méltányosságban minden iskolafentartót Magyarországon mindig messze 
megelőzött, ez esetben szívesen követi majd a főváros példáját. A fön- 
tebbi kiadásokban a IV. és VIII. kér. reáliskolákban a latin nyelv taní
tására alkalmazandó óradíjas tanárok díjazására 720 frt foglaltatik. 
A bevételek a következők : Tandíjak 20 ,000  frt, beiratási díjak 5100 frt, 
összesen 25 ,100  frt, mig tavalyra csak 22 ,650  frtot állapítottak meg. 
A város összes tanügyi kiadásai öt negyed m illió  forintra (1.250,7071 rúg
nak, úgy hogy a középiskolai kiadások ezeknek nem egészen l l 1̂  sz^‘ 
zalékát képezik.
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K Ü L F Ö L D .

Az osztrák közoktatásügyi miniszter valamennyi tartományi isko
lai hatósághoz rendeletet intézett, melynek értelmében a jövő tanévtől 
kezdve a középiskolák és tanítóképző intézetek igazgató inak  egyáltalán 
nem szabad az illető intézetbe járó tanulónak szállást és ellátást adni. 
Oly helyeken, a hol több ilynemű intézet van, e tilalom kiterjed az illető 
intézet tanáraira is.

A rendelet ez utóbbi pontja nyilván azt jelenti, hogy a ki fiát 
tanárhoz akarja adni, ily helyen a másik középiskola valamely tanárá
hoz adhatja.

A német egységes iskola egyesület, melynek felhívását közöltük, 
a megállapított napon, október 5-én. megtartotta alakuló gyűlését Hanno- 
verában. Elnöke volt a gyűlésnek Capelle hannoverai gymn. igazgató, 
alelnöke K oschw itz  greifswaldi egy. tanár, jegyzői dr. Vollbrecht és 
dr. Often. Az első előadást S teinm eyer  ascherslebeni realgymn. igazgató 
tartotta : „Az egységes felsőbb iskola eszméjéről“. Kifejtette, hogy 
a XIX. század elejéig tényleg csak egyféle felsőbb (közép-) iskola létezett. 
Az 1738-ban Halléban s 1748-ban Berlinben alapított reáliskolák csak 
szakiskolák voltak. A Humboldt Vilmos alatt megállapított tanterv fontos 
forduló pontot jelez. E tanterv követeli, hogy a felsőbb iskola minde
nekelőtt általános felsőbb műveltséget nyújtson s csak e mellett készítsen 
elő egyetemi tanulmányokra. Az 1821-ki Spilleke-féle reáliskola is az álta
lános műveltséget tűzi ki czéljául, de más eszközök segítségével s más 
közönség számára, a közepes polgári rend számára. Az 185t3-ki Wiese- 
féle tanterv ezzel ellentétben az egyetemre való előkészítést teszi a 
gymnasium főczéljává ; ezzel a gymnasium szakiskolává lesz és a mód
szerben a grammatikai, stilisztikai oldal válik uralkodóvá. Hasonló átala
kuláson ment át a reáliskola, mely 1859-ben bizonyos jogosultságokat 
n yert; ennek logikai következménye az lesz, hogy a jogosultságokat meg 
kell majd osztani a gymn. és realgymnasium közt s az orvosi kart is 
megnyitni a reálgymnasium előtt, kik már is jogosúltak a mathematika, 
természettudományok cs modern nyelvek tanulmányozására. De ezzel a 
középiskolai oktatás eltér voltaképi czéljától, felső fokai szakiskolákká 
lesznek, a mint az egyetem is tényleg nem egyéb, mint szakiskolák 
összesége. Az alapítandó egységes iskolában a fődolog a nyelvek, mathe
matika és történet tanítása útján eszkőzlendő grammatikai logikai kép
zés. A természettudományi oktatás csak szemléleti legyen. A felsőbb 
osztályokban szaktanárok alkalmazandók ugyan, de a kik egyetemes mű
veltséggel búrnak.

Utána H ornem ann  hannoverai gymn. igazgató szólott „a felsőbb 
egységes iskolák szervezéséről“. Nem tartja helyesnek, hogy a társada
lom valamennyi osztálya egyféle intézetben nyerje képzését. Az iskola 
válaszsza külön a cultura különböző köreit, melyek lényegesen eltérnek 
egymástól. A közoktatás legyen háromféle : elemi, középiskolai (polgár- 
iskolái) és tudom, iskolai s ez utóbbinak egységesen magába kell fog-
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lalni a mai gymnasiumot, realgymnasiumot és főreáliskolát. Ez egységes iskola 
jellege praepedeutikus; a nemzeti élet mélyebb felfogására vezeti a tanulót, a 
jelen műveltség minden tényezőjét, melyek közt a class, ó-kor első sor
ban áll, megismerteti vele. A bifurcatio a felsőbb osztályokban veszé
lyeztetné az iskola egységét, szakadást idézne elő a társadalomban, sza
kiakká tenné azokat a tanulmányokat, melyeknek a középiskolában egye
temeseknek kell maradniok. A reform létesülhetne, ha a gymnasiuinok- 
ban több tért engednének a reáliáknak, a reáliskolákban a humanióráknak. 
A gymnasiumban a görög megtartandó, de a latin a franczia javára meg
szorítható. Az angolnak is hely engedendő, úgyszintén a rajznak, mint 
rendkívüli tantárgynak a secundában. A módszeren is változtatni kell.

A vita, mely ennek nyomán keletkezett, rendkívül élénk és igen 
heves volt. F ischer igazgató azt állítja, hogy az egységes iskola nem 
vezet egységes gondolkodásra, és ha vezetne, ez elég nagy haj volna. 
S te in b a rt igazgató a görög ellen szól; sok igen művelt ember nem tud 
görögül. Ste inm aycr  azt tartja, hogy kiváló emberek bum. tanulmányok 
nélkül mindig csak kivételek, a középiskolának meg átlagos műveltséget 
kell adnia. Végül elfogadták a következő tételeket:

1. Óvatos iskolai reform nem törekedhetik egyszerre a közokta
tásnak egészen új alapon való szervezésére, hanem azon van, hogy a 
fennálló intézményeket lassankénti átalakítás útján megegyeztesse a jelen 
követelményeivel.

2. Az iskolaügynek mindenekelőtt egyszerűsítésre van szüksége. 
Mind a tudományos, mind pedig a közepes polgári rend számára való 
iskolák egy-egy iskolává egyesítendők (felsőbb és középső egységes iskola. 
Höhere und mittlere Einheitsschule).

A harmadik tételt csak megvitatták, de szavazás alá nem bocsá
tották. Hangzik pedig ekkép :

3. Sem a gymnasium, sem a reáliskolák nem tesznek egészen ele
get a jelenkor követelményeinek. A gymnasium a reálgymnasiumhoz való 
közeledés útján olykép alakítandó, hogy ismét a tudományos szakképzés 
minden ágára való egyetemes előkészítő iskola lehessen. A görög jelen 
terjedelmében fentartandó, a latin pedig, a mennyire szükséges, megszo
rítandó.

A görög ellen leginkább S te inbart szólott. Kimutatja, hogy a Hor- 
nemann-féle terv negyvenre emelné a heti tanítási órák számát. Miután 
még többen hozzászóltak a kérdéshez, a nyilvános vita bezáratott.

Másnap megalakították az egyesületet, állítólag 24 taggal. A gyű
lés lefolyása és külső eredménye épenséggel nem mondható fényesnek. 
A lapokban megjelent tudósításokból, melyek közül többeket használtunk 
fel jelen közleményünkben, épenséggel nem tűnik ki, hogy a gyűlés veze
tőinek sikerült volna akár az elvek világosságával, a vita lendületével, 
akár pedig a résztvevők sokaságával és egyetértésével az új egyesületnek 
számos barátot és erős alapot szerezni. Az a szenvedélyes harcz, mely 
a jogosultságokat áhítozó reálgymnasiumi s a kiváltságaikra nagyon is 
büszke gymnasiumi tanárok közt jelenleg Németországban folyik, mely
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annyi személyi s helyi érdeket izgat s működtet, eleve is kétségessé 
teszi, hogy a pártonkívüliek tudományos objectiv törekvései épp egyesü
letben találhatják-e meg a virágzásra alkalmas talajt. Inter arma silent 
Musae.

EGYESÜLETI ÉLET.

I. A választm ány.
A  vá la sztm ány  október hó 2 6 -á n  tartott ülése.
Elnök : B erecz A .,  jegyző: B ró z ik  K .
Jelen voltak : Köpescly Sándor, M ayer J S z e r e l e m h e g y i  T .. Ber- 

m üller F ., dr. Csengeri D em e L . .  dr. B ék á n y  JL . R e i f  dr. R ied l 
F r., dr. Schm id t A .,  Sebestyén G y. és l ib e r  A .

Az ülés egyedüli tárgya az ifj. iratok tárának II. cyklusára hir
detendő előfizetési felhívás megállapítása volt.

Az ülés megnyitása után az elnök dr. B ab ies K á lm á n n a k , a buda
pesti II. kér. gymnasium tanárának elhunyta felett fájdalmát meleg sza
vakban fejezte ki. A választmány dr. Babies Kálmán elhalálozása fölött 
érzett fájdalmának jegyzőkönyvileg is kifejezést adott.

Sebestyén Gy. felolvasta az előfizetésre való felhívást (1. a Köz
löny 111. fűz.), a melyet a választmány megbízásából szerkesztett. A 
választmány a felolvasott felhívást elfogadta és az előfizetések beküldésé
nek határnapjául január 1-ét tűzte ki.

Szerelemhegyi T. kérdésére a választmány elhatározta, hogy a 
Közlöny 20 évi folyamához készített „Kalauz“-t azonnal ki fogja nyo
matni, mihelyt az erre szükséges költség együtt lesz.

A  vá la sztm ány novem ber hó 9-én  tartott ülése.
Elnök : K öpesdy S ., jegyző B ró z ik  K .
Jelen voltak: B erecz A ., M ayer J . ,  dr. K la m a r ik  J .  tiszt, tag, 

B em e L . ,  dr. B é k á n y  II ., dr. K áro ly  Gy. I I . ,  M üller  ./., R e i f  J . ,  
dr. Schm id t A .,  Sebestyén G y., dr. S zem ük I .,  T iber A .,  Tomor F .r 
V o lf G y  és mint meghívott szakértő Bogyó S.

A pénztárnoki jelentés és az időközben felmerült költségek kiutal
ványozása után a főtitkár bejelentette, hogy a kaposvári tagtársak tanári 
kört alakítottak. A választmány örömmel vett róla tudomást és utasította 
a főtitkárt, hogy erről az illető kört értesítse.

A főtitkár bemutatta a szegény gyermekkert-egyesület felhívását, a 
melyben egy alapítvány tételére kéri fel a választmányt. A választmány 
a maga hatáskörében ily alapítvány tételére magát nem érezvén feljogo
sítva, az ügyet a közgyűlés elé fogja terjeszteni.

A segélyző alapból egy egyesületi tagnak 100 frtos kamat nélküli 
kölcsön adatott.
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A m.-szigeti kör indítványa kerülvén napirendre, az elnök bemu
tatta a választmánynak Bogyó Samu kér. akadémiai tanárt, kit az elnök
ség mint szakértőt, ez indítvány ügyében vélemény nyilvánítás végett ez 
ülésre meghitt. Ezután az elnök felhívta Reif Jakabot, hogy megbí
zása értelmében terjeszsze be jelentését a m.-szigeti kör indítványáról.

Beif J. vérmeseknek találja ama számításokat, a melyek az indít
ványban foglalvák. Alig hiszi, hogy a szövetkezet 3500 tagot gyüjthetne 
össze. Kicsinynek találja a felvett évi halálozások számát is. Nézete sze
rint a köröket, ha az indítványra vonatkozólag véleményadásra szólittat- 
nak fel, értesíteni kellene azon főbb szempontokról, a melyek ilyen szö
vetkezetek alakításánál figyelembe veendők. E szempontok a következők :
1. Pontosan meghatározandó az egyesület vagy szövetkezet czélja, azaz 
meghatározandó az, hogy a tagok csak egy egyszerre kifizetendő össze
get vagy évi járadékot is biztosíthatnak-e maguknak? —  2. Meghatáro
zandó, hogy melyek a fölvétel föltételei? Megállapítandó tehát a) ne 
legyen-e a fölvétel az életkor bizonyos maximumához k ötve; b) kiváu- 
tassék-e a belépőtől orvosi bizonyitvány és c) a felvétel megtagadása 
esetén legyen-e helye a felebbezésnek valami e czélra kiküldött fórum
hoz ? —  3. Megállapitandók a tagok kötelességei és pedig a) csakis 
állandó évi díjaknak (még pe.dig tekintettel a halálozási táblázatokra és 
az illető egyén életkorára a belépéskor) vagy az évi díjakon kívül belépti 
díjnak fizetésére is köteleztessenek-e a tagok? b) Meghatározandó az is, 
hogy ha esetleg a halálozás a vártnál nagyobbnak mutatkoznék és a 
tartalék nem volna elégséges a szövetkezet által tett Ígéretek teljesíté
sére : szedhetők-e a tagoktól rendkívüli díjak is ? —  4. Szabályozandó 
a szövetkezetből való kilépés és a kizárás. — 5. Megállapítandó a bizto
sítható összeg maximuma, vájjon független legyen-e ez a szövetkezet 
tagjainak számától ? —  tí. Pontosan körülírandó a díjak behajtásának 
módja. —  7. Megállapítandó, hogy ha a tagok száma bizonyos maxi
mumra szállana le, nem oszlatandó-e fel a szövetkezet ? — 8. Gondos
kodni kellene előlegesen arról is, hogy miként helyezendő el a tőke, 
miként történjék a vagyon kezelése és ellenőrzése, minő legyen a vagyon 
kimutatás módja és hová fordittassanak az esetleges nyeremények. A szóló 
szerint reális alapon nyugvó és csak némi biztosítékot is nyújtó szövetkezet 
csak akkor jöhetne létre, ha a felsorolt szempontok figyelembe vétele 
mellett alakíttatnék meg a szövetség. Indítványozza tehát, hogy a m.-szi
geti kör indítványa oly felhívással küldessék meg a köröknek, hogy 
annak tárgyalásánál a felsorolt szempontokat ne hagyják figyelmen kívül.

Bogyó S. a  m .-sz ig e ti k ö r  in d ítv á n y á t k iv ih e te t le n n e k  ta r tja  a  k ö 
v e tk e z ő  o k o k n á l fo g v a  :

1. Ha a szövetkezetbe belépő tanárokat átlag 35 éveseknek vesz- 
szük, a mi nagyon kedvező felvétel : a halálozás

a Fáy-féle halandósági táblázat szerint 1 '7  % 
a Fényes-féle „ „
a Halley-féle „ „
az Equitable Society lialaud. ,, 
a 17 angol bizt. társ. haland. ,.

Tanáregyesületi Közlöny. XX.

1*2
1-8
1-4
0.9
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tehát a legkedvezőbb esetben .3500 tagból nem 10, hanem 31 halna el, 
minden egyes tagra tehát, felvéve az indítvány értelmében a 2 frtnyi 
befizetést, nem 20. hanem legalább 62 frtnyi teher háramlanék.

2. A 3500  magyarországi tanárból a fiatalabbak, ismerve, hogy 
meglehetősen súlyos teher nehezedik rájuk, nem lépnének be, hanem csak 
az idősebbek; ennek következtében a halandóság nagyobb volna, a kiadás 
több, az örökösöknek kijáró összeg pedig kisebb.

3. A m.-szigeti kör indítványában nem nyújt biztosítékot az iránt, 
hogy a szövetkezet ígéretét több éven át is képes lesz beváltani, mivel 
tartaléktőkét nem gyűjt és így könnyen megeshetik, hogy annak örö
kösei, a ki már több éven át fizetett 60— 70 frtot, semmit sem kapnak.

A szóló mind a mellett hiszi, hogy lehetne szövetkezetei alakítani, a 
mely a fennálló biztosító társulatoknál jóval nagyobb előnyöket nyújt
hatna. Ez okból első sorban oly módozatot kellene kitalálni, a melynek 
alapján mindenkinek, idősebbeknek és fiataloknak egyaránt érdekűkben 
lenne a szövetkezetbe belépni. A szóló véleménye szerint e főczélt úgy 
lehetne elérni, ha az évi tagsági díj évről-évre csökkenne, mig végre 
bizonyos számú évek múlva teljesen megszűnnék ; a halál esetén kifize 
tendő összeg ellenben évről-évre növekednék mindaddig, míg bizonyos 
maximumot el nem érne.

Ezen módozat mellett az évenkint befizetett tagsági díjakat telje
sen felhasználni nem volna szabad; azok egy részét tőkésíteni kellene, 
hogy a halál esetén későbben fizetendő magasabb díjak fedezetet nyerje
nek. Az ily módon tőkésített összegek biztosítékul szolgálnának továbbá 
arra is, hogy a szövetkezetnek későbben elhaló tagjai is megkapnák a 
szövetkezet Ígérte dijakat.

Az ilyen szervezetű szövetkezetnek a biztosító társulatokkal szem
közt meg volna az a jó oldala is, hogy tagjainak száma nem csökkenne, 
mert alapos az a vélemény, hogy a szövetkezet elhaló tagjai helyébe 
mindig újak lépnének be, mikor örököseiknek csekély összeggel is nagyobb 
hasznot biztosíthatnak.

D r. K la m a r ik  János  figyelmeztet arra, hogy első sorban oly garan- 
cziákról kellene gondoskodni, a melyek a szövetkezet iránt bizalmat kel
tenének. Erről különben meggyőződést csak akkor szerezhetni, ha a rész
letes számítások már megejtetnek.

Sebestyén Gy., Berecz A., Müller J. és a főtitkár hozzászólása 
után a választmány felkéri Bogyó Samut és Reif Jakabot, hogy az 
elmondottak alapján részletes és mathematikai alapon nyugvó tervezetet 
készítsenek, még pedig lehetőleg oly módon, hogy kitűnjék, miképen álla- 
pítandók meg az évi tagsági díjak és a halál esetén kifizetendő díjak, 
ha a szövetkezet 500 taggal és ha 1000 taggal alakúi meg.

Az egyesületbe tagokul beléptek : dr. V ikol Já n o s  áll. fels. leány- 
isk. tanár Temesvárott, aj. Valló V .; dr. K iss E n d re  és M orvay Győző 
ujverbászi gymn. tanárok, aj. Kavalszky L . ; M ayer K ároly  gymn. h. 
tanár és liu b n e r  A d o l f  nevelő Pozsonyban, aj. Pirchala I. ; N a g y  Ödön 
áll. polg. isk. tanár Kaposvárott, aj. Baló G y.; K iss J ó z se f  ref. főgymn.
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tanár, aj. Vida К. ; Molnár Károly, Pálffi Károly és dr. Vajda Emil 
reálisk. tanárok Székely-Udvarhelytt, aj. Rucsinszky L . ; Vaszary Mihály 
főgymn. tanár Kaposvárott, aj. Okányi P .; Bcrczy Jenő, MiJcus László 
és Ptacsnik József gymn. tanárok N.-Szalontán, aj. Király J.

B. K.

II. A körök.
Közeledik már az első és leghosszabb iskolai harmad vége s a 

körök feléről még mindig nincs semmi tudósításunk. Nagyon sajnáljuk e 
mozdulatlanságot s nem tudjuk mire vélni. Azt reméllettük, hogy köreink 
ez idén élénk munkásságot fognak kifejteni; de még eddig e reményünk 
nem igen akar teljesülni. Ezúttal egy-két valóban buzgón kívül ismét 
alig néhányuk működéséről adhatunk hírt.

A selmeczbányai kör okt. 16-án tartotta meg első havi gyűlését. 
Ennek tárgyát különösen az idei munkaprogrammnak megállapítása ké
pezte. A közgyűlés által megvitatásra ajánlott tételek közül a követke
zőknek akadt előadója : Bulyovszky Sándor a máramarosszigeti kör indít
ványáról a kölcsönös segélyezés ügyében fog értekezni; Spotkovszlsy 
Károly körünkéről a középiskolai rajzoktatás jelentőségéről; Király Ernő 
a beszterczebányai kör javaslatáról, hogy a világtörténelem ismét az 
érettségi vizsgálat tárgyává tétessék ; Zindl Béla ugyanazon kör indít
ványáról, egy ó-kori képatlasz összeállításáról.

Második havi gyűlése nov. 4-én volt, melyen az elősorolt tételek 
közül ez egyikről Király Ernő „A világtörténelem az érettségin“ czim 
alatt már értekezett is, elvetve a beszterczebányai körnek azt czélzó 
indítványát, hogy a világtörténelem vagy legalább annak ó-kori része 
tétessék ismét az érettségi vizsgálat tárgyává. A világtörténelemre nézve 
általában ezt v itatta: E tárgyból az érettségin sokat kívánni semmi 
esetre sem volna szabad, mert ez túlterhelést vonna maga után ; tehát 
csak nagyon redukált adat-mennyiséget vehetnénk fel. De ez ezetben meg 
mint külön tárgyat kívánni a világtörténelmet felesleges volna ; mert ily 
redukált bőségben úgy is benn kell annak lennie Magyarország történel
mében. A felveendő anyagra vonatkozólag kiemelte s néhány példával 
illusztrálta az előadó azt, hogy a ki a világtörténelmet mint külön tár
gyat veszi fel az érettségi tárgyai közé, mily könnyen követheti el a 
hibát, hogy az életbe kilépő ifjú által oly eseményeket idéztet vissza 
az emlékezetbe, melyeket tudnia neki, mint magyar embernek, szükség
telen ; ha ellenben a világtörténelmi adatokat a magyar történelembe 
szőjjük be, e hibát kikerülhetjük. A beszterczebányai kartársak indítvá
nyának az ó-kort illető részét az előadó azért vetette el, mert szerinte 
a classikus nyelvek tanításának egyik lényeges feladata az, hogy az ó-kori 
történelem folytonosan ismételtessék, s így az a gymnasiumi tanuló, ki 
elkészült az érettségire e nyelvekből, egyszersmind kellő ismeretet visz
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ki magával az életbe az ó-kori történelemből is. — A kör a kifejtett 
nézeteket magáévá tette, s miután még Zindl Béla külön hangsúlyozta, 
hogy ö is a classikus nyelveknek az érintett módon való tanítását tartja 
az egyedül helyesnek, elfogadta az előadó javaslatát, mely a besztercze- 
bányai indítvány elvetését kívánja.

Ugyanezen a gyűlésen Sulcz Endre „Egy észrevétel az érettségi 
vizsgálati utasításokra“ czimü értekezésében rámutatott arra a visszás
ságra, hogy a jelenleg érvényben levő szabályzat а VIII. osztály tan
évét mintegy 1— 1*/2 hónappal rövidíti meg. Mivel ugyanis érettségit 
csak az az ifjú tehet, ki a V ili. osztályt jó sikerrel végezte, s mivel 
továbbá az érettséginek Írásbeli dolgozatait még május végéig s már javítva 
kell beküldenünk a vizsgáló bizottság elnökének: а VIII. osztály záró 
vizsgálatát legkésőbb május közepén vagyunk kénytelenek megtartani. 
Ennek következtében pl. a magyar irodalom vagy magyar történelem 
tárgyalásának ideje annyira megrövidül, hogy e tantárgyakat alig vehet
jük elő a V ili. osztályhoz illő módon. E baj orvoslására az előadó azt 
ajánlja, kéressék a minisztertől az érettségi vizsgálati utasításoknak oly 
megváltoztatása, mely az érettségi Írásbelinek letehetését azzal a kikö
téssel engedné meg, hogy az érvénytelennek fog tekintetni, ha a csak 
azután leteendő VIII. osztálybeli záróvizsgálat kedvezőtlen eredménynyel 
végződnék. Hosszas vita után a kör elállott attól, hogy e tárgyban hatá
rozott indítványnyal lépjen az egyesület elé, de elhatározta, hogy a 
„Közlöny“ útján a többi körök figyelmét e kérdésre különösen fel 
fogja hívni.

K irá ly  E rnő . a kör jegyzője.

A budapesti kör f. é. október hó 19-én tartotta meg alakuló 
gyűlését, melyen szavazattöbbséggel elnökké K öpesdy S á n d o r , jegyzővé 
dr. H a n kó  V ilm os választatott meg. K öpesdy Sándor  elfoglalván az elnöki 
széket, lelkes szavakban mondott megválasztásáért köszönetét. Visszapil
lantást vetvén a múltra, melegen emlékezik meg Felsmann József volt 
elnök buzgó működéséről; sajnálattal constatálja, hogy a kör e buzgó 
vezetőjének odaadó fáradozásaival nem állott arányban az eredmény, 
melyet a kör múlt évi tevékenysége felmutat. Röviden körvonalozván a 
kör ez évi munkaprogrammját, a tagokat kitartóbb és intensivebb mun
kára buzdította. Maga részéről ígérte, hogy minden tőle telhetőt meg 
fog tenni a kör felvirágoztatására és arra, hogy az a fővárosi tanárság
nak valóságos szellemi középpontja legyen.

Az éljenzéssel fogadott megnyitó beszéd után megalakíttatott a kör 
munkásságát vezető bizottság. Tagjai Köpesdy Sándor elnöklete a la tt : 
dr. B ró z ik  K á ro ly , dr. H a n kó  Vilmos, H eller Ágost, dr. K áro ly  G-y. 
Hugó), dr. S zem á k  Is tvá n .

Szabó J ó z se f ismerteti a mármarosszigeti körnek a tanári nyugdíj
szövetkezet megalakítására vonatkozó indítványát; azt mint életrevaló és 
felkarolásra valóban méltó indítványt megokolt előterjesztésében a gyűlés 
figyelmébe ajánlja. Az indítvány élénk eszmecserét indított meg. Hosszas



-vita után elhatároztatott, hogy addig is, mig az indítvány a választmány 
megokolt véleményével a körnek tárgyalás végett megküldetik, azt egy 
a kör kebeléből kiküldendő bizottság tegye tanulmánya tárgyává. A bi
zottság tagjaivá megválasztatnak Szabó József elnöklete ala't : Bogyó 
Samu, Reif Jakab és Szálboy Gyula tagtársak.

November 16-án tartotta a kör ez iskolai évben második gyűlését. 
Ennek tárgyát Tornor Ferencz felolvasása képezte Kisfaludy Károly 
..Stibor vajda“ czímü drámájáról. Tornor felolvasásában bemutatta, hogy 
szokta ő nemzeti költőink jelesebb termékeit az idegen tárgyú költői 
termékek (Coriolanus stb .) mellett VI. osztályos tanítványainak oly őzéi
ből bemutatni, hogy költőink s müveik iránt érdekeltséget keltsen s 
tanítványait tovább buvárlásukra buzdítsa. A felolvasáshoz csak Komáromy 
Lajos szólott hozzá. Szerinte helyesebb, ha a tanuló otthon ismerkedik 
meg a mű tartalmával. A tartalomról azután beszámol az iskolában szó
val, továbbá az Írásbeli dolgozatokban, a melyekben bonczolja a tárgyat, 
a munkában előforduló jellemeket stb.

A kör munkásságai vezeti) bizottság tagjai november 20-án tartott 
ülésükön megállapították a kör évi munkaprogrammját. Mindenekelőtt 
két (még múlt, évben tett) indítványnyal foglalkozott a bizottság. Az 
egyik Kiss E. Jánosé, a ki óhajtja, hogy tartson á kör u. n. mintaelő
adásokat, melyek tárgya az egyes tantárgyakból merített érdekesebb feje
zet volna. A másik a Heller Ágosté, ki kívánatosnak tartja, hogy a 
bizottság gondoskodjék az újabb külföldi tankönyvek ismertetéséről. A 
bizottság mindkét indítványt magáévá tette, s elhatározta, hogy felszó
lítja a tagokat — első sorban a humán tárgyak előadóit —  mintaelő
adások tartására, továbbá arra, hogy a külföldön megjelent jelesebb tan
könyveknek ismertetésére vállalkozzanak. A bizottság szemlét tartva ama 
kérdések felett, a melyek a körökben országszerte felszínre kerültek, de 
még eddig kevéssé voltak megvitatva, a következőket találta olyanoknak, a 
melyek a budapesti kör figyelmét, különösen felhívják. Ezek : 1.Mivel 
lehetne a mostani, czélrá nem vezető, módszertani gyűléseket pótolni ? 
(Hospitálás, mintaelőadás). —  2. Az ifjúsági könyvtárak mikénti szerve
zéséről. —  3. A család és iskola érintkezéséről. —  4. Egy vagy két 
évben taníttassék-e a gymnasiumban az irodalomtörténet ? — 5. Kívána
tos, hogy a Közlöny szerkesztője évenként ne változzék. —; 6. A tan
ügyi kiállításról.

Ezen kérdéseknek — és bármely más fontosabb tanügyi kérdés
nek —  tárgyalásra való előkészítésére a bizottság a tagokat ezennel tisz
telettel kéri. Jelentkezéseket elfogad.

Dr. Hankó Vilmos, a kör jegyzője. (II. kér. reáliskola.)

Az ungvári kör október 24-én tartotta alakuló gyűlését 25 taggal. 
Ezek közül 3 most lépett be ama 3 tag helyébe, kik kinevezés folytán 
távoztak, míg az elhunyt Homicskó Miklós bittanár helye betöltetlen ma
radt. A Kaposvárra kinevezett Medgyesi Lajos helyére dr. Laudon Ist
ván választatott a kör ez évi jegyzőjévé. —  Zoltsák János elnök egy
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futó pillantást vetve az egyesület múlt közgyűlésének tárgyalásaira, rövi
den jelentést tett a kör megvitatott és a közgyűlés elé terjesztett indít
ványainak sorsáról. Ezután a kör megállapította legközelebbi munka- 
programmját. 1. A máramaros-szigetiek indítványának, minthogy pro és 
contra vitatásra adott alkalmat, behatóbb megfontolására és bővebb meg- 
okolására egy szükebb körű bizottságot küldött ki (Wilcsek J., Zaymusz V., 
Sajó K. és Pogány Gy.), mely az indítvány mellett és ellen fölhozható 
okokat párhuzamba állítva, a következő ülésen fog jelentést tenni. -—
2. A selmeczbányaiak tételéről a középiskolai rajzoktatás jelentőségéről 
Zahoray J. fog értekezni. —  3. A beszterczebányaiak amaz indítványá
ról, hogy a világtörténetnek legalább ókori része ismét az érettségi vizs
gálat tárgya legyen, Schürger F. fog fölolvasást tartani. —  4. A pozso
nyiaknak a tornázást illető javaslatát Medreczky J. vette tanulmányo
zás alá.

D r. L a u d o n  Is tvá n , a kör jegyzője.

A Sümegi kor október hó 30-án alakult meg s ez alkalommal 
megválasztották A d á m  Iv á n  reáliskolai igazgatót elnöknek. H o n á t  
R ezső  reáliskolai tanárt pedig jegyzőnek.

A nagy káliói kör november hó 8-án tartotta meg alakuló gyűlé
sét. Sch u r in a  István  főreáliskolai igazgató mint korelnök a gyűlést meg
nyitván, üdvözli a megjelent tagokat és az alapszabályok értelmében fel
szólítja őket a körnek az 1886— 87. tanévre való megalakítására. Egyhan
gúlag megválasztattak: elnökkké S ch u r in a  Is tvá n  főreáliskolai igazgató, 
jegyzővé Téri J ó z se f  főreáliskolai tanár. Az elnök a benne helyezett 
bizalmat megköszönve, a tagokat buzgó és kitartó működésre kéri föl.

Ezután a kör az idei munkaprogrammját állapítja meg. A közgyű
lés által a körök számára kitűzött kérdések közül tárgyaltatni fognak:
1. A mármarosszigeti kör indítványa (1. Középisk. Tauáregy. Közlöny 
szeptemberi szám. 52. 1.). Előadó S zu h o vszh j M ih á ly . 2. A világtörténe
lem vagy legalább annak ó-kori része tétessék ismét az érettségi vizsgá
lat tárgyává. Előadó N ém eth  Illés. 3. A középiskolai rajzoktatás kiváló 
jelentősége hazánkban. Előadó K örm endy József. 4. A reáliskolák részére 
kiadott és a tomázásra vonatkozó utasítások megfelelők-e az eddigi 
tapasztalatok szerint és kivánatos-e, hogy ez utasítások változatlanul vagy 
módosítva a gymnasiumba is behozassanak. Előadó K lincsek József. — 
Ezeken kívül tárgyalás végett kitüzettek: Mily módon volna Nagy- 
Kállóban a népszerű felolvasások megtartása keresztül vihető. Előadó 
T é r i József, és : A latin nyelv tanítása a reáliskolában. Előadó K iss  
R ezső. — Fölolvasásokat bejelentettek: K iss R ezső , („A magyar mű- 
kifejezések bírálata“) és Téri J ó z se f  („Egyenjogúságot a reáliskoláknak“). 
K iss  R ezső  a következő indítványt nyújtja be : A kör a magyar műkife
jezések egységes és teljes nomenclatura szerkesztését sürgesse meg és 
igyekezzék, hogy e nomenclatura a végleges eldöntés előtt az összes 
magyarországi középiskolák tanári karainak megvitatás végett küldessék el. 
Az indítvány hosszabb eszmecsere után egyhangúlag elfogadtatott.



A kör minden hó utolsó szombatján fogja gyűléseit megtartani. 
A november hó 27-én tartandó gyűlésen Sznlcovszky M ih á ly  (a m.-szigeti 
kör indítványa) és T ér i J ó z se f  (a népszerű fölolvasások ügye) fogják 
jelentéseiket bemutatni.

Téri József, a kör jegyzője.

A kecskeméti kör nov. 9-én tartott második rendes havi gyűlé
sén a mármarosi körnek a tanárok kölcsönös biztosítására vonatkozó 
indítványát tárgyalta Szabó F erencs  elnök, k. r. tanár előadása alapján.

Az előadó, bevezető soraiban a többi közt az indítványt practikus- 
nak is, humánusnak is mondja, ha az indítványozók számítása reális ala
pokon nyugszik ; ellenkező esetben —  úgymond egy helyütt —  halomra 
dől az indítványozók minden okoskodása s a szövetkezet eszméje holt 
eszme. -— Előadása további folyamán az indítványozók halálozási arány
számának lehetetlenségét mutatja ki. Erre vonatkozólag két statisztikai 
táblázatot állít össze. Kiszámította, hogy 25 év alatt vagyis az 1860. 
év novemberétől az 1885. év novemberéig hány kegyesrendi tag halt 
meg 1. minden kortekintet nélkül és 2. 25 éves korútól 70 éves 
korúig. Az első esetben az évi közép halálozási % 2-5, a második 
esetben 2‘43. Ez utóbbi számítást véve alapul évenként nem 10, hanem 
85 szövetkezeti tag halna el 3500-ból s így az évi díj nem 20, hanem 
mintegy 170 forint lenne. —  Majd kimutatja, hogy ennyi díjért bármely 
biztosító társülat is biztosít 6000 forintot legalább ifjabb korban körül
belül 34 éves korig. —  Igazságtalannak mondja az indítványozók ama 
kívánságát, hogy minden tag kortekintet nélkül egyenlően 2— 2 forintot 
fizessen. Szerinte bizonyos fokozat állapítandó meg a díjfizetést illetőleg.

Mindezek után kimondja azt a véleményt, hogy az indítvány 
irreális alapokon nyugszik s így ad acta teendő. Befejező soraiban eze
ket mondja: „Azt hiszem, hogy „Egyesületiünk képes volna nagyobb 
díjengedményt kieszközölni, ha érdekelt tagjai egy és ugyanazon biztosító 
intézetbe akarnának tömegesen belépni. Nézetem szerint ez lehetne az 
egyedül helyes és practikus eljárásmód.“

D r. Kovács P ál jogakad. tanár szerint a tervezet még irreálisabb 
alapon nyugszik, mint azt Szabó kimutatta. Mert ő csupán a kegyes
rendiek halálozási arányából indul ki, már pedig az országos halálozási 
% még kedvezőtlenebb. 1880-ban 38— 39 esett ezerre, a legutóbbi évek
ben 33— 35. Kérdés, hogy a tanárok halálozási %-a kedvezőbb e? Sőt 
ellenkezőleg. így tehát a kérdéses 3500 tag közül évenként 100— 105, 
sőt több is elhalna; az évi járulék tehát legalább 200 írtra rúgna, 
épen tízszer annyira, mintsem tervezik. De meg nagy kérdés, vájjon 
belép-e annyi tag? A szerzetes tanárok nem, mert hagyatékukról úgysem 
rendelkezhetnek; a protestáns tanárok sem, mert ők már a prot. gyám
egyesület tagjai.

H a n u sz  Is tván  főreálisk. tanár szerint a váczi egyházmegyében 
30 év alatt éppen annyian haltak el, mennyiből áll az egyházmegye, és 
így a halálozási átlag 3'31°/o- Tehát — bár köztudomású, hogy a pap



ugyanezen arányság halálozási aránya jóval kedvezőbb a világiakénál —  
szerint 116 halna el évenkint.

Ezek szerint a kör az előadó véleményéhez csatlakozik és azon 
óhajtásának ad kifejezést, hogy a tárgy fontosságánál fogva a felolvasás a 
Közlönyben mielőbb közöltetnék.

Dr. Szombatiul István, a kör jegyzője.

A szabadkai kör első ülését nov. hó 10-én tartotta meg Tones 
Gusztáv elnöklete alatt, kit a kör az elnökségről lemondott Haverda Mátyás 
helyébe választott. Á körök munkaprogrammjába kitűzött tételek kiadat
tak kidolgozásra. Az első felolvasó ülés deczember elején lesz, mikor 
Webet János fog értekezni a latin Írásbeli dolgozatokról. ■— Körünket 
kevéssel ezelőtt veszteség érte, ugyanis egyik tagtársunk, Fábián Károly 
képzőintézeti tanár okt. 21-én szivszélhüdésben elhalt. Egyike volt azok
nak, kik a körök eszméjét lelkesülten üdvözölték s megvalósításában buz
gón fáradoztak. Körünk fennállásának első évében a II. szakosztálynak 
elnöke is volt. Béke hamvaira !

A kaposvári kör nov. 14-én tartotta első havi ülését. Alakuló 
gyűlésén a központ részéről hivatalosan mindeddig nem közlött kérdések 
híjában részletes munkatervezetet nem dolgozhatván ki, első felolvasó 
ülésén inkább helyi szükségletekből támadt kérdéseket tárgyalt le. Az 
első felolvasó, Prilisauer Adolf, a jobbára elemi iskoláinkban virágzó 
iskolai takarékpénztáraknak a középiskolába, illetve az itteni állami 
főgymnasiumba való behozataláról értekezett. A középiskolai nevelő-okta
tás keretébe igen alkalmasan véli beleilleszthetőnek a takarékosság esz
méjét is, még pedig —  helyi érdekeinket érintve —  első sorban oly 
vidéken, a hol az ifjaknak, vagy legalább is java részieknek, a takaré
kosság eszméjét is az iskolában kell megismerniük, megszeretniük és 
vérükké változtatniok; szól e pénztárak történetéről, utal arra a külö
nös tényre, hogy középiskoláink közül mindössze négy helyütt (a kassai, 
győri, körmöczi és soproni reáliskolában) vannak szervezve ; fölemlíti a 
mellette és ellene szóló nézeteket és az intézménynek az iskolai éle
ten belül, tehát az intézeti nevelés egyik közvetetten eszközeként való 
szervezését még a postai takarékpénztárak mellett is hasznosnak és szük
ségesnek vallja és erre vonatkozólag részletesen kidolgozott tervet mutat 
be. A kör a felolvasó eszméit és tervét teljesen magáévá tette és mind
járt a kivitel módja iránt is határozott. (Az iskolai takarékpénztár a 
felolvasó vezetése alatt azóta valójában meg is alakult.) —  A második 
felolvasó, Pintér Ede, a középiskolai mű ének-tanítás emeléséről szólt. Az 
éneknek elvitázhatatlan nagy fontosságából indulva ki, utalt e fontosság
nak a történelmi korok részéről történt szakadatlan méltatására és saj
nálattal emelte ki viszont, hogy a kormány erre vonatkozó utasítását a 
financziális oldalt érintő három rövid sorban foglalja össze (1. Klamarik, 
A magyarországi középiskolák szervezete és eljárása IV. fej. 2. pontját 
a 357. lapon); e sajnálatos állapottal szemben gyökeres javítást sür
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getett és erre vonatkozó kívánságait a következőkben foglalta össze :
1. Legyen az énektanítás az algymnasium minden egyes tanulójára nézve 
kivétel nélkül kötelező; megokolása már a tanítás elméleti részének min
denkire nézve jótékony hatásából önkényt folyik. 2. Bizassék, ha csak 
lehet, mindig az intézetben működő tanerők valamelyikére. 3. Az int. 
igazgató, de főleg az osztályok fejei kövessenek el minden lehetőt az 
eredmény biztosítására. 4. Feleljen meg tisztének minden tekintetben a 
vezető tanító. 5. Az énektanítás didaktikai anyagi szükségleteinek fede
zésére és az énektanító díjazására évenkint megfelelő összeg fordítandó. 
A felolvasás révén kifejlett eszmecsere után a kör a felolvasó tételeit a 
helyi viszonyokhoz alkalmazott olyszerű módosítással fogadta el. hogy 
nevezetesen az 1. pontnál mindaddig, inig erről az illetékes forum nem 
határozott, csupán erkölcsi és a tantestületi hatáskörön belül álló köte
lezésre gondol ; a köv. három pontot, mint az intézet szerencsés hely
zeténél fogva valójában fennállót változatlanúl tette magáévá ; az utolsó
nál végre a felolvasó ajánlotta segédeszközök sorából ez év folyamán a 
helyi patronátust reméli szerényen igénybe vehetni, mindazonáltal a meg
vitatott tételekre, általános érdekű voltuknál fogva, a többi körök szives 
figyelmét is föl óhajtja hívni. — A kör ezután háromtagú bizottságot 
küldött ki a népszerű felolvasások ügyének rendezésére, a havi rendes 
gyűléseken felül havonkint kisebbszerü, referáló összejövetelek tartását 
határozta el s a részletes munkaprogramm kidolgozását a köv. gyűlésre 
halasztván, még ugyanarra két újabb felolvasás bejelentését fogadta el, 
mely szerint legközelebb Okányi Pál az ifjúsági segítő egyesületnek a 
helybeli gymnasiumban való szervezéséről fog értekezni, Schambach 
Gyula pedig a Frick-Richter-féle Lehrproben und Lehrgänge ez. vállalat 
eddig megjelent nyolez füzetét fogja bírálva ismertetni.

Scham bach G yula , a kör jegyzője,

A trsztenai kör november 16-án tartott ülése.
Az elnök felolvasta a Közlöny szerkesztőjének és az egyesület 

főtitkárának a tudósítások és a kidolgozandó tételek tárgyában hozzá 
intézett leveleit. A közgyűlés által a körök figyelmébe ajánlott tételek közül 
a selmeczbányai körnek a rajzoktatásra vonatkozó kérdéséről Hruschka 
Lipót már a múlt tanév köri közgyűlésén tartott felolvasást, melyet a kör a 
választmánynak annak idején megküldvén, e kérdésben már állást foglalt. — 
A besztercebányai körnek amaz indítványára nézve, hogy „a világtörté
nelem vagy legalább annak ó-kori része tétessék ismét a gymnasiumi 
érettségi vizsgálat tárgyává“, Csóka Károly a következőben adja elő néze
t é t : Fontos didaktikai és paedagogiai motívumok indították csak imént 
a közoktatásügyi kormányt arra, hogy a történelmet az érettségi vizsgá
lati tárgyak sorából tö rü lje ; már csak a stabilismus szempontjából sem 
helyes a minisztérium ez intézkedését bolygatni. A történettanároknak 
fájhat tárgyuk mellőzése, de ez nem döntő ok. Az egyetemes műveltség — 
illetőleg a középiskolai érettség postulatuma az önálló helyes gondolko
dásban határozódik és azt elérjük a modern, de különösen a classikus
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nyelvek helyes tanítása által. Az emlékező tehetséget az érettségi vizs
gálatra a világtörténelem adataival megterhelni nem tanácsos. A mi pedig 
az ó-kort illeti, ez inplicite benne van a classica philologiában, mely az 
ó-kor történelmével a legszorosabb összefüggésben áll és akkor az ó-kor, 
ha nem is önállóan, mint tantárgy, de mint a classica philologiának 
alapvető segédtudománya az érettségi vizsgálat tárgyát most is képezi. A 
gymnasiumokban előadott classikus irók javarésze egyúttal történetiró is 
vagy legalább történelmi tartalommal bírók. A classica philologia tanára 
nem mellőzheti ezek magyarázatánál s így az érettségi vizsgálatnál sem 
az ó-kor történelmére vonatkozó kérdéseket. Ezen és még bővebben 
kifejtendő okoknál fogva az említett indítványt nem pártolja. A kör 
magáévá teszi az előadó nézetét, a ki e kérdést teljesen kidolgozni 
Ígéri. — A beszterczebányai körnek abbeli indítványát, hogy „kérje fel 
az egyesület a magas kormányt, hogy a classikus tanulmányok emelése 
czéljából egy methódikusan összeállított olcsó ó-kori képatlaszról gondos
kodjék“, a kör, tekintettel az indítvány hasznos és czélszerü voltára, 
egészben támogatja. —  A pozsonyi körnek a tornatanításra vonatkozó 
indítványát Hruschka Lipót fogja tárgyalni.

Hikl József körtag felkéri a kört. hogy nevében legközelebb egy 
megokolt javaslatot mutathasson be az oly algymnasiumi családos taná
rok érdekében, a kik gyermekeik nevelésében abba a stádiumba léptek, 
hogy arra csak nagy áldozatokkal volnának képesek. Az algymnasiumok- 
nál a közokt. miniszter legutolsó jelentése szerint csekélyebb az egy
másra való hatás, és elégedetlenséget szül egyik-másik tagban, hogy 
hosszabb ideig félreeső vidéken köteles szolgálati idejét tölteni. Kotuno- 
vics Győző hozzászólása után a kör megbízza Hikl József és Kotunovics 
Győző tagokat, hogy e javaslatot együtt dolgozzák ki.

Ezután dr. Kovalik János felolvasott „Paedagogiai értekezések“ 
czime alatt a nevelés- és oktatástani tételek sorozatából, melyet folytatni Ígér 
négy tételt, úgymint: 1. Az idomítás (dressura) és a kiképzés közötti különb
ségről, melyben fejtegeti, hogy az úgynevezett dressurának —  a termé
szetes és az individualitást figyelembe vevő kiképzéssel szemben — a 
nevelés-oktatásban helye nincs és a hol előfordul, mily káros következ
ményei vannak. —  2. A feljelentésekről az iskolában s az azokkal való 
elbánásról; ezzel kapcsolatban a feladó kedvről és annak megszüntetése 
módjáról. Amott feltünteti, mennyire kell a tanárnak a feljelentéseket 
distingválni, itt pedig, mennyi sok más bűn csiráját rejti e rossz szo
kás. —  3. A súgásról, az arról való leszoktatásról és büntetéséről. —
4. Mikor van helye a bocsánatkérésnek, mint a büntetés egy nemének, 
a tanulótárssal és a tanárral szemben.

Végül pro memoria mint historicumot említem meg, hogy ez ülés 
alatt vette Osaka Károly körtag, mint gymn. igazgató Simor János bíbo
ros lierczegprimásnak f. év nov. 12-én kelt 6421. sz. iratát, mely azt 
tartalmazza, hogy kedves meglepetést szerzett neki amaz ékes latin nyel
ven irt panegyrikon, melyet áldozó papsága 50 éves jubilaeuma alkal-
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mából a legutolsó gymnasiumi értesítőben Podhradszky Mihály gymn. 
tanár közzétett; a szives megemlékezésért köszönetét mond az összes 
tanári karnak és a tanuló ifjúság iránti különös jóakarata jeléül a táp
láló intézet alaptőkéjének gyarapítására 300 frtot adományoz.

D r. K ová lik  Já n o s , a kör jegyzője.

VEGYESEK.

Szent-Andrássy Lajos, a nemes lelkű férfiú, a halhatatlan érdemű hazafi, 
kinek nevét a magyar közoktatás és művelődés czéljaira tett számos kiváló ala
pítványa örökíti meg, szülővárosában, Eperjesen november 12-én 67 éves korá
ban végezte be áldásos élete pályáját. A boldogult 1819. november 9-én szüle
tett és miután iskolai tanulmányait is Eperjesen végezte, ügyvédi oklevelet nyert 
és mint gyakorló ügyvéd szintén szülővárosában telepedett meg. Mint kitűnő 
képzettségű és lelke mélyéig egyenes, igazságos ügyvéd csakhamar keresett em
berré lett. A szabadságharczban résztvett s midőn hazatért, egyedül csak ügy
védi hivatásának élt. Szerény, egyszerű életmódja mellett vagyona jelentékenyen 
megnövekedett, s mivel Gillányi Amáliával kötött házassága gyermek nélkül 
maradt, már akkor kezdett azon gondolkozni, miként fordíthatná vagyonát a 
legáldásosabb módon a hazai közérdek szolgálatára. Ettől kezdve sűrűn adako
zott jótékony czélokra. Mennyit áldozott a tanulmányok előmozdítására, arról 
megemlékeztünk már októberi füzetünkben (107—108. 1.). Az ő kezdeményére és 
pénzáldozatával épült továbbá az eperjesi kisdednevelő egyesület mintaóvója, 
melynek czéljaira egy házat s azonfölül tetemes pénzösszeget ajándékozott. A 
Bánó József kezdeményére alakult legelső közművelődési egyesületnek alapítója, 
A Berzeviczy Albert által alapított Széchenyi-körnek alapító tagjává lett. az egye
sületnek kitűnő zongorát szerzett és 16 arany pályadíjat tűzött ki az eperjesi új 
színház megnyitása alkalmára Írandó verses prologus jutalmául. Később 100 ara
nyos pályadíjat ajánlott föl a körnek egy legalább három fölvonásos eredeti 
színmű jutalmára, hanem a pályázat eredménytelen maradt. Mily magasztos 
okok vezérelték a nemes férfiút jótékony bőkezűségében, arra szép világot derít 
az októberi füzetünkben szintén közölt adománylevele, melylyel főutczai két 
emeletes nagy házát. Eperjes legdíszesebb épületét, az eperjesi kir. kath. főgym- 
nasiumnak ajándékozta. A vall. és közokt. miniszter e nagyszerű adományt 
levélben is megköszönte és gondoskodott róla. hogy a nemeskeblü adományozó 
neve mindenkorra fenmaradjon. Az adománylevél elfogadó záradéka szerint a 
miniszter az ajándékul nyert épületet a lehető legrövidebb idő alatt át fogja ala
kíttatni a gymnasium czéljaira s homlokzatára e fölirást alkalmaztatja : »A tudo
mánynak szentelte Szent-Andrássy Lajos.« Egyúttal elrendelte, hogy az intézet 
nagy jóltevőjének november 9-ére eső születése napját az eperjesi kir. kath. 
főgymnasium tanári kara és ifjúsága iskolai ünnepként ülje meg minden idők-
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ben. A:-: első ily ünnepet a nemes férfiú, habár már súlyos betegen, még meg 
érte. Ez ünnep igen szép és lélekemelő volt. A Ferencz-rendiek templomába^ 
végzett isteni tisztelet után d. e. 9 órakor Schlott Gyula igazgató, a megyei é; 
városi közönség szine-java jelenlétében megnyitotta az ünnepet, szép vonásokká 
festve- ennek czélját és a gymnasiumok fontos hivatása világában a nemeslelkí 
adományozó jótéteményének nagy jelentőségét. Azután egy tanuló szavaltí 
Latkóczy Mihály tanár emelkedett hangú alkalmi ódáját és Lévay István taná: 
tartalmas beszédet mondott a jótékonyságról. A nemeslelkű férfiút a király ii 
rövid időn ismételve kitüntette. Folyó évi augusztus hóban a Ferencz-József-rend 
lovagkeresztjével 'díszítette föl. legutoljára pedig királyi tanácsossá nevezte ki 
E kinevezést élte utolsó napján kapta a boldogult, de végpillanataiban is jó 
esett neki királya részéről e megtisztelés. Halálát szülővárosán kívül is gyászol 
ják a hazában mindenütt, a hová neve elhatott, a hol a magyar közoktatás é: 
közművelődés ügyéért buzgólkodnak. Temetése november 14-én nagy részvé 
mellett ment végbe. A kir. kath. főgymnasiumnak jelen volt az összes tanár 
kara és tanuló ifjúsága. Az utóbbinak négyes kara egy gyászének elzengéséve 
is iparkodott elhúnyt jóltevője iránt tartozó nagy báláját kifejezni. Mind a tanár 
kar, mind a tanuló ifjúság koszorút tétetett a hazai oktatásügy nemes pártfogó 
jának koporsójára. Magasztos példája sok követőt támaszszon; isten áldás; 
legyen emlékezetén !

Kinevezés. A király ő felsége P ir c h a la  Im r e  pozsonyi kath. főgymnasium 
ideiglenes igazgatót ez intézet rendes igazgatójává nevezte ki.

Közoktatásügyi tanácstag kinevezése. A vall. és közökt. miniszter (h 
H ó m a n  O ttó  budapestvidéki tank. főigazgatót az országos közoktatásügyi tanács 
hoz a classica philologia szakcsoportjára 1887 végéig váltakozó taggá nevezte ki

Pályázat. A vall. és közokt. minisztérium a r o z s n y ó i  kath. lőgymna 
siumnál megürült r a j z t a n á n  á llo m á sra  pályázatot hirdet. Az e 800 írt fizetés 
sei díjazandó állomásra folyamodók a vallás- és közoktatásügyi miniszteriumho 
czimzett kérvényüket, melyben életkoruk, vallásuk, nős vagy nőtlen állapotuk 
hadkötelezettségi viszonyuk, tanulmányaik, a magyar és német nyelvben vah 
alapos jártasságuk, tanári képesítésük és esetleg eddigi szolgálataik okiratokká 
igazolandók. ha szolgálatban vannak, elöljáróságuk utján, külömben pedig köz 
vetetlenül a Leszterczebányai tankerület kir. főigazgatóságához f.  évi deczcm be  
hó 15-ig  küldjék be. Elsőséggel fog birni. a ki az alsó osztályokban a számtai 
tanítására is képes.

Ösztöndíjak. 1. A Trencsén vármegye fölügyelete alatt álló P e ttk o -P e tr i  
k a v ic s  F r a n c z i s k a -Ш е  alapítványból fiúknak szánt három egyenkint 126 frtny 
ösztöndíjas hely töltendő be. A pályázók kötelesek a nevezett alapítóval vah 
rokonságukat igazoló okiratokkal és iskolai bizonyítványaikkal fölszerelt folya 
modványukat /'. évi deczem ber hó 2 - ig  Trencsén vármegye alispánjához, Zsám 
bokréthy Emilhez beküldeni. — 2. A budapesti postaigazgatósági és szakszám 
vevőségi személyzet föloszlott temetkező szövetkezetének alapjából az 1886—87
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tanév kezdetétől еду  évi 100 írttal rendszeresített ösztöndíj-állomás töltendő be. 
Ez ösztöndíjra csakis a budapesti postaigazgatóság kerületében alkalmazott állami 
főtiszteknek, tiszteknek, számtiszteszteknek. altiszteknek, levélhordóknak vagy hiva
talszolgáknak tanulmányaikat valamely hazai ipar- vagy középiskolában (reális
kolában vagy gymnasiumban) folytató, az első osztályt már sikeresen befejezett 
jó elmebeli tehetségű szorgalmas és jó magaviseletű fiai számíthatnak. Az ösz
töndíjas kellő előmenetel és jó magaviselet mellett az ösztöndíj élvezetében 
marad tanfolyama bevégeztéig. Ez ösztöndíj-állomásra az adományozó jog a 
budapesti kér. magy. kir. postaigazgatóságot illeti, a hová az elősorolt kelléke
ket igazoló okiratokkal fölszerelt kérvények f .  é. deczem b er hó 20 -ig  nyújtan
dók be.

Halálozások. Budapesten elhunyt november 5-én K r is e  F e re n c z , nyugal
mazott fővárosi főreáliskolai tanár, hosszú szenvedés után életének -40-iк évében. 
— Ugyancsak Budapesten elhunyt november 12-én P etla n o v ic s  A la jo s ,  a kegyes 
tanítórend egyik kiváló tagja, 78 éves korában. A boldogult több mint hatvanöt 
esztendőt töltött a rend kebelében és csaknem négy évtizedig működött mint 
gymn. tanár. Fiatalsága óta barátságban élt Deák Ferenczczel. a ki nagyon 
kedvelte a nagy tudományé, tiszta hazafiságú szerzetest. A Thun-rendszer germa- 
nizálása ellen példás energiával küzdött s lelke egész hevével védte a magyar
ságot. —- Nyugodjanak békében.

A máramaros-szigeti lyceum, a város egyik legszebb középülete, novem
ber 21-én leégett. Délben ütött ki a tűz és egy szempillantás alatt lángban volt 
az egész épület. A főépület bádoggal volt födve, de mivel a zsindelyes mellék- 
épülettől nem volt tűzfallal elválasztva, szintén leégett teljesen és a bádogtető 
irtózatos recsegéssel leszakadt. Ebben az épületben őrizték a Szilágyi István 
igazgató által negyven év óta gyűjtött értékes könyvtárt és a kincstár, a megye 
és egyesek által ajándékozott nagybecsű kéziratokat. Ezt féltette mindenki, ennek 
a megmentésén fáradoztak emberfölötti munkával a tanulók és a tűzoltók egy
aránt. A tanulók részint zsákokban a lépcsőn hordták le a könyvtárt, részint az 
emelet ablakain dobták le kifeszített ponyvákba. Meg is mentették legnagyobb 
részét a pusztító elemtől. A tűz úgy tátszik gonosz kezek műve volt, mert az 
épületben csóvát találtak.

Arany János hátrahagyott munkái legközelebb megjelennek Ráth Mór kiadá
sában 120 nagy 8-ad rét ívre terjedő, az összes munkák legutóbbi nyolez köte
tes kiadásához egészen hasonló alakú és kiállítású négy kötetben. E kiadás
hoz Arany János három külömböző korbeli arczképe, közte az, melyet 
Petőfi rajzolt, számos facsimile és egyéb lerajzolt reliquia lesz mellékelve. Az 
I. kötet Arany László bevezetése után közölni fogja A r a n y  J á n o s  ö n é le tra jzá t  
és 30—35 ívre terjedő k ia d a t la n  k ö ltő i m ü v e it , melyek közt számos nagy és 
kisebb epikai költemény, egy egész sorozat lyrai vers és epigramma van. A 
nagy epikai müvek közt első helyen áll »Csaba királyfi« hún rege, mely »Buda 
halálát« az »Etele és Buda«, »Rika és Ildikó« s a »Csaba« nevezetű részekkel 
egy nagy tetralógiává egészíti ki. Utána öt más nagy epikai költemény követ



kezik : »Az utolsó magyar«, »Edna«, »Az öldöklő angyal,« »Csanád« és »Daliás 
idők.« A kisebb müvek közt vannak »Régi költemények«, melyek az eddig 
politikai és egyéb okokból meg nem jelent versekből állanak; az »Őszikék« 
cyclusa 35, a »Köszöntők« 6, a »Politikai félék« 12, a »Paródiák« 7. a »Csillag- 
hulláskor« 7, »Az orthológusok ellen« ‘3 és a »Betegsége, aggsága« cyclus 16 
költeményt foglal magában. Lesz ezen kívül e kötetben 34 »terv« és »kezdet«, 
22 »rögtönzés«, »tréfa« és »sóhaj«, töredékben a »Zrínyi» népies kidolgozása és 
a »vázlatok« közt »Bolond Istók« folytatása. A kötetet befejezik Arany László 
jegyzetei a bevezetéshez és Arany János önéletrajzához. A II. kötetben össze lesznek 
gyűjtve a költő hátrahagyott próza i müvei, melyek részint eddig meg nem jelent 
irodalmi irányszikkek, bírálatok, könyvismertetések, kisebb-nagyobb tanulmá
nyok, milyen a »Nyelv és stil« meg »Zrínyi és Tasso«, végül »beszélykisérletek« 
és irodalmi »forgácsok«. A III. és IV. kötetben A rany János levelezései fognak 
megjelenni. E gyűjtemény öt részből á ll: a forradalmi években Petőfivel stb. 
(1845—49), a forradalom után Tompával stb. (1850—51), a nagy-kőrösi évek 
időszakából (1851—60), a szerkesztőségi és akadémiai évekből (1861—76), az 
»Alkonyat« (1877—82). A függeléket a költő utolsó levelei (1882) teszik. Egy meg
becsülhetetlen nagy nemzeti kincset Ígér e száraz elősorolás. Arany János élte utolsó 
éveiben mindig csak nehezen volt rábírható valamely meg nem jelent műve kia
dására. Azt mondta, nem akar koldusmódra meghalni. Hátrahagyott munká
inak jegyzéke mutatja, hogy még »Toldi szerelme«, számos remek balladája és 
gyönyörű lyrai költeménye kiadása után is királyul halt meg. Tartózkodunk 
minden buzdító szótól; Arany Jánosnak még a hozzá közel állókat is meglepő 
gazdag irodalmi hagyatéka legelső sorban bizonyára a magyar tanárság körében 
nem szorul ajánlatra. A négy kötet előfizetéses ára 10 frt, mely két 5 frtos 
részletben is beküldhető a kiadóhoz.

Mathematikusok figyelmébe. D r. Gerevicli E m il beszterczebányai felsőbb 
leányiskolái igazgató tudatja szaktársaival, hogy »A lefelé menő láncztörtek« 
czímű munkájából, mely csak nála kapható, még mindig vannak eladó példá
nyok. A könyvet 2 frt beküldése után bérmentve küldi meg a megrendelőknek.

Beérkezett müvek és folyóiratok. A múlt havi kimutatás óta a következő 
könyvek és nyomtatványok érkeztek a szerkesztőséghez :

Apollo. Modern zeneszerzők válogatott műveinek havi füzetekben meg
jelenő gyűjteménye. Szerkeszti és kiadja Goll János zenetanár. Budapest 1886. 
1. 2. szám. Előfizetés egész évre 6 frt, fél évre 3 frt 20 kr, negyed évre 1 frt 
75 kr ; egyes szám ára 75 kr. Szerkesztő- és kiadóhivatal VI. kér. Lázár- 
utcza 18. sz.

Cicero két beszédje Pro Sexto Roscio Amerino és De impeyio Cn. Pompei. 
Magyarázta Köpesdy Sándor. Második javított kiadás. Budapest (1886. Lampel 
Róbert könyvkiadása. 160 1. Ára 84 kr.

Csuday Jenő : Világtörténelem. Az 1880» évben kiadott miniszteri utasí
tás szerint. Második kötet. Szombathely, 1886. Nyomatott özv. Seiler Henrikné- 
nél. 225 és IX 1. Ára 1 frt 20 kr.

.Dóm' I m r e : Görög nyelvtan. Az összehasonlító nyelvészet eredménye



alapján iskolai használatra. Budapest 1887. Az Athenaeum r. társ. könyvnyom
dája. 345 1. Ára 1 írt 80 kr.

H o m e ro s  p h ilo s o p h iá ja . Az Iliasból és Odysseiából egybeállitotta s elmél
kedéseivel kisérte F e r e n c z i  G y u la  dévai reáliskolai tanár. Szinte Gábor tanár 
tiz rajzával. Budapest 1887. A szerző tulajdona. 241 1. Ára 2 frt.

J o ly  H . után francziából : Philosophiai propaedeutika. A psychologia és 
logika vázlata. Budapest 1886. Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása 
Középiskolai használatra engedélyezett tankönyv. 94 1. Ára 60 kr.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek a k ö z o k ta tá s  á lla p o tá ró l  
szóló és az országgyűlés elé terjesztett tizenötödik jelentése. 1885—86. (A nép
oktatási részre nézve 1884- 85.). Budapesten. 1886. Nyomatott a magyar királyi 
egyetemi könyvnyomdában. 366 1.

K r ie s c h  J á n o s : A természetrajz vezérfonala. Harmadik rész. Ásvány-, 
kőzet- és földtan. Hatodik teljesen átdolgozott kiadás. írták d r . K o c h  A n ta l  és 
d r. K o c h  F e re n c z . Budapest 1887. Kiadja Nagel Bernát. 212 1. Ára 1 frt 60 kr.

M a g y a r  D a l-a lb u m . A magyar nép dallamainak egyetemes gyűjteménye. 
Gyűjti és szerkeszti L im b a y  E le m é r , zongorára alkalmazza N e m e so v its  A n ta l .  
Hatodik folyam. 1. fűz. Győr. Kiadja Hennicke Rezső. Előfizetés egész évre 
10 fűz.) 1 frt 80 kr, fél évre (5 fűz.) 90 kr. Egy füzet ára 25 kr.

M a g y a r  G y o rs író . Gyorsírászati szaklap. Szerkeszti Stolze-Fenyvessy-féle 
alapon P . G y u r m á n  A n d o r  tanár. Kiadja a budapesti II. kér. kir. egyetemi 
ó'gymnasium gyorsíró köre. XVIII. évf. 1. 2. szám. Előfizetés egy évfolyamra 
2 frt, tanítóknak és tanulóknak 1 frt.

M a g y a r  P h ilo so p h ia i  Szem le . Szerkesztik és kiadják B o k o r  J ó z s e f  é s  d r . 
B u d a y  J ó z s e f .  V. évf. IV—V. fűz. Budapest 1886. Előfizetés egy évre 5 frt. 
szerkesztő- és kiadóhivatal II. kér. áll. reáliskola.

N o v a k  S á n d o r :  Magyar irálytan és olvasókönyv polgári és rokon isko- 
ák számára. Budapest 1886. Kiadja Kókai Lajos. 248 1. Ára 1 frt 20 kr.

Az o s z tr á k -m a g y a r  m o n a rch ia  írásban és képben. 23. (Magyarország I. 
rőt. 6.) és 24. (Bécs és Alsó-Ausztria 10.) füzet. Budapest. Kiadja a magyar kirá- 
yi államnyomda. Révai testvérek bizománya. Ára egy-egy füzetnek 30 kr.

R o m b a u e r  E m i l : A reáliskola hivatása. Különlenyomat a brassói m. kir. 
illami főreáliskolának első, 1885—86-ik évi értesítőjéből. Brassó 1886. Nyoma- 
ott Alexi könyvnyomdájában. 21 1.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek az országos ta n í tó i  n y u g 
díj- és g y á m a la p  1885. évi állapotáról szóló jelentése. Budapesten, 1886. Nyoma- 
ott a magyar királyi egyetemi könyvnyomdában. 46 1.

T e r m é s z e ttu d o m á n y i  K ö z lö n y . Havi folyóirat közérdekű ismeretek terjesz
ésére. Kiadja a K. M. Természettudományi Társulat. Szerkesztik S z i ly  E d i 
n á n , F o d o r  J ó z s e f  és P a s z la v s z k y  J ó zse f . XVIII. köt. 203—207. füzet. Buda- 
jest 1886.
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FIGYELMEZTETÉS.

Hogy folyóiratunkat mind az egyesület üdvös czéljának, mind a tagok 
helyes kívánságának megfelelően szerkeszthessem, tisztelt munkatársaimat a 
beköszöntőmben (okt. fűz.) kifejtettek alapján a következőkre bátorkodom figyel
meztetni :

1. Szorosan szaktudom ányi dolgozatok, akár értekezések akár bírálatok. 
a Közlönyből k i vannak zárva, mivel az egyesület folyóiratának nem tiszte a szak- 
tudományokat művelni, melyek különben ma már elegendő, sőt fölös számú 
szakfolyóirattal rendelkeznek, hanem az alapszabályok (2. §.) szavai szerint az 
egyesülettel közös czélja »a tanügyet minden irányban figyelemmel kisérni, külö
nösen a középiskolai oktatás és nevelés ügyét s a középiskolai tanárok érdekeit 
előmozdítani és védeni«.

2. K i van zárva a Közlönyből m inden személyesen támadó és minden szemé
lyes vitatkozásra okot vagy alkalmat szolgáltató dolgozat, akár értekezés akár 
bírálat, mivel az egyesület tagjai nem egyenetlenkedés végett, hanem közös, 
egyetértő, békés munkálkodásra szövetkeztek, az egyesületen kivíil állók pedig 
mint vendégek a házi szokáshoz tartoznak alkalmazkodni.

3. K ényszerítő  szükségből megszorítást szenved minden túlságos nagy terje
delmű dolgozat, különösen minden folytatásos vagy s/4 nyom tatott ívet meg
haladó értekezés és minden  8/8 nyom tatott ívnél hosszabb könyvismertetés, mivel 
a tömérdek sok közölni való számára külömben sem nagyon bő térrel rendelkező 
Közlönyből a tagokat leginkább érdeklő közoktatási és egyesületi ügyek ismer
tetésének ki nem szabad szorúlnia, és mivel a változatosság és élénkség sok 
tagot számláló, mindenféle szaktudományul társakból álló egyesület folyóiratánál 
nem csak kívánatos, hanem egyenesen szükséges.

4. A  hónap 10-ke u tán  érkező dolgozatok, még ha közlésük sietős volna 
is, nem szám íthatnak a következő füzetben való megjelenésre, mivel a kézira
tok kellő átvizsgálására idő kell, a szedést pedig, hogy a Közlöny pontosan a 
kitűzött napra elkészüljön, már 15-ke előtt meg kell kezdetni.

5. A  körök tudósításai számára is a határidő csak 15-ig hosszabbítható 
meg, mivel a Közlönynek szigorúan megszabott terjedelme pontos számítást 
követel és ennélfogva későbbi járulékok, melyek már fölvett közleményeket 
szorítanak ki, mindig sok nehézséget és külön költséget okoznak.

6. M inden a közlönybe szánt kézirat egyenesen hozzám  (Budapest, VI. 
kér. Nagy János-utcza 24. sz.) intézendő, mivel kerülő úton küldöttek késedel
méről vagy elmaradásáról nem felelhetek

Ezekre tisztelt munkatársaimat még egyszer alázatosan figyelmeztetve, 
kérem őket, hogy a czélt szem előtt tartva engem kegyes jóindulattal támogatni 
szíveskedjenek.

A  szerkesztő.
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ÉRTEKEZÉSEK.

B a r t a l  A n t a l
harmincz éves irodalmi munkássága. *)

Midőn Bartal az 1883/4. évi Tanáregyesületi Közlöny hasábjain 
E. Egger kiváló müvét behatóan ismerteti, igy sóhajt föl: „rendkí
vül nehéz oly müvet ismertetni, mely a tanítás terén szerzett 50 
éves tapasztalatról! ad számot, mint ezt Egger a jelzett műben teszi“. 
Én most, midőn az ő 30 éves irodalmi működését ugyanezen lap 
hasábjain szándékozom ismertetni, ugyancsak az ő szavaival sóhaj
tok föl. Hogy is ne, midőn hosszú harmincz év alatt egyetlen egy 
év sem múlt el, hogy bőséges termést ne nyújtott volna ! A class, 
philologia minden nagy kérdésénél ott látjuk őt a philologusok jobbjai 
között, mint az eszmék kezdeményezőjét és előkészítőjét. Érezte 
azt, hogy a class, philologia terén hazánkban rendkívül sok tenni 
valónk van ; éles esze képessé tette a baj kútforrásának felis
merésére és ez serkentette őt szakadatlan munkásságra.

Az eszméket, melyeket bírálataiban, ismertetéseiben és érteke
zéseiben szétszórva kifejtett, megörökítette önálló műveiben. Megírta 
Veress társaságában az első magyar latin etymologikus szótárt; 
megindította Hómannal együtt a Philológiai Közlönyt, hogy tért

*) Sokkal ismeretesebb, mily kiváló rész illeti Bartal Antalt egyesüle
tünknek mind alapításábanmind felvirágoztatásában, semhogy szólnunk kellene 
róla. Ezúttal csak azt emeljük ki, hogy folyóiratunknak keletkezése óta hű 
munkása. Örömmel ragadjuk meg az alkalmat, hogy e nehány sornyi egyszerű 
rajzolat közlésével kifejezzük iránta tartozó hálás elismerésünket.

Tanáregyesületi Közlöny. XV.

A szerit. 
20
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adjon azoknak, kik a class, philologiával foglalkozni kívánnak ; 
majd Malmosival egyesülve tankönyveivel a tanligy terén mint 
reformator lép föl ; majd oly müvei lepi meg a tudós világot, 
m int: „A class, philologiának s az összehasonlító árja nyelvtudo
mánynak művelése hazánkban11, melyben a class, philologiának hazánk
ban való művelését történeti összefüggésben adja elő s mely legelső 
úttörő munka a maga nemében; „Görög-latin hangtan11 -ával pedig és 
„Bevezetés a nyelvtudományba“ czimü munkájával a nyelvészeknek 
tett igen nagy szolgálatot.

Irodalmi munkásságát, mint ungvári tanár, 1856-ban kezdte 
meg dr. Télfy: Fiaton Apológiája és Gritonja bírálatával és az 
ez irányban megkezdett munkásságát — a többi munkái mellett — 
folytatta a mai napig, úgy hogy a bírálatok hosszú sora vonul 
végig működésén.

1859-ben mint a pesti (most budapesti V. kér.) katb. főgym- 
nasium tanárának sokkal nagyobb tere nyílt és rohamosan jelentek 
meg tőle értekezések, bírálatok, ismertetések, fordítások és önálló 
müvek. 1868-ban jelent meg legelső önálló műve: „Szótár Jul. Caesar 
müveihez, és azután egymásután következtek Fartól- Veress: Magy. lat. 
szótár; Vergil. Maronis epitome; Elemi latin nyelvtan és Latin 
mondattan.

1871-ben a seminarium igazgatójává nevezték ki. Az időpont
hoz fűződik a „Philológiai Közlöny“ megindítása is, melyben fela
datul tűzte ki magának elvtársával Hómannal együtt „a mulasztot
takat helyrepótolni és így a tudomány jelenlegi színvonalára állni és az 
elfoglalt alapon teljes önállósággal tovább haladni.“

Működésének nagyobb köre nyílt azonban 1873-ban, midőn a 
gyakorló iskola igazgatója lett; itt különösen Malmosival egyesülten 
arra törekedett, hogy legalább a class, nyelvek tanításában előse
gítse iskoláink methodikus reformját.

Törekvései és fáradsága jutalmául am. tud. akadémia 1874-ben 
tagjául választotta. Ez a kitüntetés csak fokozta fáradhatatlan mun
kakedvét. Erről tanúskodik már akad. beköszöntője: „A class, phil. 
művelése hazánkban“ czimü fent nevezett müve is, mely mint 
már említettem, úttörő munka volt. E mü két részre oszlik : az 
egyik a class, philologia történetével foglalkozik ; a másik az árja 
nyelvészettel. Az első részben nemcsak a class, phil. történetét, 
nemcsak ama munkálkodást adja elő, mely hazánkban a class, 
phil. terén a mai napig folyt; hanem leplezetlenül feltárja a hiá-
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nyokat és nyomban készen áll a helye ttesítendő elvekkel is. A hiá
nyokat leginkább az iskolai phil. tanir odalomban látta. „A szöveg 
kritikájában — igy ir Bartal e művében — a magyarázó jegyze- 
tes kiadásokban vajmi keveset vagyunk képesek még eddig felmu
tatni. Szótár-irodalmunk számra nézve ugyan nem csekély, de bel
becsét és teljességét tekintve még nem közelíti meg a külföld eddigi 
terményeit, nem is említve a class, phil. többi segédeszközeit.“ íme 
pár szóban kijelölte a czélt, mely felé haladni múlhatatlanul 
szükséges.

Akadémiai székfoglalója után, melyben élete feladatáúl tűzi 
ki az összehasonlító nyelvészet terén való működést, egymást érték 
hasonló szellemben irt munkái. így 1876-ban görög-latin hangtana; 
Malmosival egyesülve iskolai grammatikái, melyek ma már 6-ik 
kiadásukat érték ; olvasókönyveik Livius- és Ovidiusból; latin mon
dattanuk ; magyarázó jegyzetes kiadásaik, m int: Titi Livi ab űrbe 
condita Lib. XXI—X X II; Horatii Flacci opera omnia L. k. Carmina,
II . k. Satirae et epistolae; szótár a latin olvasó könyvhez Livius- és 
Ovidiusból; jegyzetek Livius X X I. és X X II . könyvéhez.

1883-ban jelent meg „Bevezetés a nyelvtudományba“ czímű 
műve, mely Egger nyomán készült. „E bevezetés az összehasonlító 
nyelvtanba — igy ir Csengeri a Tanáregy. Közi. 1883. évf.-ban — min
den izében szellemes, talpraesett, új szempontú munka, úgy hogy 
átdolgozása valóságos nyereség.“

Bartal 30-éves irói munkásságát tehát két nagy csoportba 
oszthatjuk: az egyik csoportba sorolhatjuk azokat a műveket, 
melyeket a tudomány; a másikba pedig azokat, melyeket az iskola 
szolgálatában írt.

Az iskola szolgálatában írt munkái czimlapján neve mellett 
mindenütt ott találjuk Malmosi nevét i s ; csak az 1886-ban meg
jelent munkájánál: „Jegyzetek Horatius költeményeihez“ (Carminum 
libri IV. et epodon liber) látjuk előszava végén árván az ő nevét, mert 
elvesztette hű elvtársát, kivel a tanügy t erén bátran mert szembeszállni 
és küzdeni a régi ellen és a kivel együtt osztozott munkáinak gyü
mölcsében. A Bartal-Malmosi név már annyira összeforrt, mintha egy 
test és egy lélek lett volna. Mindketten mélyen meg voltak győződve, 
hogy iskoláinkban a class, nyelvek tanításában azért nem tudnak 
sikert elérni, mert a módszer, melyet a latin és görög nyelv taní
tásánál használtak, végképen helytelen. Szakítottak tehát a múlttal 
és tankönyveik alapjául az összehasonlító nyelvészetet tartották

20*
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szem előtt. Latin alaktanuk-bm „a nevek osztályozása eltérőleg az 
eddigi szokásos deciin adóktól a sokkal természetesebb tőrendszer 
alapján történt, ez szolgált alapul a nemek meghatározásánál és 
az igék tárgyalásánál is“. Legnagyobb vívmányuk azonban Olvasó
könyvük volt, melyről maguk, könyvük előszavában igy írnak: 
„Régen hangoztatjuk már, hogy a nyelvtant sem e nyelvtanból sem 
egyes mondatokból jól nem lehet tanulni. Úgy iparkodtunk tehát 
az olvasmányt lehetőleg szerkeszteni, hogy lépésenkiut forduljanak 
elő benne a nyelvtan egyes szabályai és igy az olvasott alakok 
nyomán lassanként egész nyelvtani rendszert lehessen a tanulókkal 
alkotni.“

És ily nagy munkálkodás mellett még mindig maradt ideje 
Felsmannal együtt oly fáradságos munkát, mint „A magyarországi 
középtanodák névkönyveíl, összeállítani es életrevaló indítványokkal elő
állni, mint a mely a Tanáregy. Közi. 1870. évfolyamában megjelent 
„Indítvány egy tanári club létesítését illetőleg“ czimmel. A „Nem
zet“ 1883. apr. 29. mellékletében pedig igen tanulságos utasítást 
ád, hogy „Miképen neveljék kiváltságos osztályaink fiaikat.11

Az iró ember életében igen jellemző az, hogy miképen bírál 
másokat és miképen fogadja a reá mért vágásokat. Befejezésül 
tehát még kiragadok a sok közül egy ilyen kritikát; mert ez való
ban feltárja ellőttünk Bartal lelkét. E bírálat czime : „Kritika kritiká
jának kritikája, vagy: Észrevételek Szepesi Imre legújabb munká
jára stb“. (Megjelent a Tanáregy. Közi. 18(39. évfolyamában). Ebben 
igen jó humorral csipkedi meg Szepesit és a többi között ezeket írja : 
„A következetlenség nagy baj, hamar megboszulja magát. Én is 
voltam következetlen az elemi latin nyelvtanomban, kiegyeztetni 
akarván oly ellentéteket, melyek ki nem egyeztethetők, lakoltam is 
érte. Szénásy barátom helyesen megvagdalt, miért neki csak köszö
netét szavazhatok, s azt Ígérem, hogy a mennyire lehet, ezt a hibát 
jóvá teszem. Nem tudom, hogy ugyanezen hálára lekötelezem-e 
magamnak szerző urat? de azért csak földerítem ellenmondásait stb.“

Csak nagyjában vázoltam Bartal 30 éves Írói munkásságát; 
bámuljuk benne a roppant nagy szorgalmat, mely ennyi idő alatt oly 
számos fontos munkával gyarapította a class, pbil. irodalmat Bartal 
még ideje-javában van, még sokáig számíthat rá a tudományos világ.

(Budapest.)
Körösi Henrik.



Tanárok  kölcsönös életbiztosító  szövetkezete .
Vélemény a m.-szigeti kör indítványáról.*)

Nekem jutott a feladat a m.-szigeti kör nevében Kardos Károly 
és Kovács Béla t. kartársak által egyesületünk legközelebbi közgyűlésén 
beadott indítványról véleményt mondani s midőn e feladatnak ezennel 
eleget tenni bátorkodom, kérem a t. kör becses figyelmét.

Az említett indítvány szó szerint igy hangzik : „Indítvány a 
Magyarországban levő valamennyi közép- és felső iskolák összes 
tanárainak és tanárnőinek valamelyik társ meghalásakor a hátra
maradt özvegy vagy gyermekek, illetőleg jogutódok kölcsönös segé
lyezése czéljából egy tanári szövetkezetté leendő alakulása iránt 
és pedig oly módon, hogy az alakulandó szövetkezet minden tagja 
valamelyik társnak elhalása esetében a hátramaradt jogutódok ré
szére annyiszor, mennyiszer 2 frtot fizetne.“

Ez indítvány a mily practikus, ép oly humánus, és ha az 
indítványozó tagtársak számítása reális alapokon nyugszik, nemcsak 
sürgetni fogom a szövetkezetnek legrövidebb úton való megalakítá
sát, hanem abba tagúi azonnal be is iratkozom s a belépést Önök
nek is a legmelegebben ajánlom. De fájdalom, ezek közül egyiket 
se tehetem, nem tehetem pedig az alább részletesen kifejtendő 
okokból.

Az indítványozók szerint a szövetkezet legkeveseb 3500 tag
ból állhatna, ennyire megy körülbelül a fő- és középiskolák tanárai
nak és tanárnőinek száma. Nem tudom lebetne-e valami módon 
kötelezni az említett tanárokat és tanárnőket abba a tervezett szö
vetkezetbe való belépésre — én legalább nem hiszem s azt gon
dolom. hogy törvény kellene rá. De hát egyelőre mellőzzük ezt a 
körülményt és tegyük fel, hogy lehetőleg minden tanár be fog állani 
a szövetkezetbe, mihelyt az megalakul s leszünk szövetkezeti tagok 
kerekszámban 3500-an. A nagy hiba, a meg nem bocsátható téve
dés nem a szövetkezet leendő tagjainak kisebb-nagyobb számában 
fekszik, hanem az indítványozóknak minden komolyabb meg
fontolást nélkülöző halandósági statisztikájában. Szerintök az éven
kénti haláleset 25—70 év között levő életkorra sem több sem
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*) Olvastatott a kecskeméti körnek nov. hó 9-én tartott ülésén. D r. Kovács 
Pál és H anusz István  hasonló értelmű hozzászólását 1. a Közlöny múlt füze
tében 265—266. 1. A  szerk.
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kevesebb, mint épen 10 természetesen 3500-ból s hivatkoznak e 
tekintetben dr. Vaszelovszky statisztikájára, ügy látatlanban annyit 
mondhatok, hogy aranyos egy állapot volna ez, ha csak valószinti 
volna is és nagyon sokan irigy szemekkel néznének a 3500 taggal 
megalakulandó szövetkezetre, melynek utolsó 10 tagja (persze törzs
tagokból) épen 350 év múlva hagyná oda ezt a szép világot! Azt 
hiszem, már ennek az egyetlen egy körülménynek felemlitése feljo
gosít arra, hogy fölvessem a kérdést: van-e abban a 10 halálesetben 
3500 közül csak árnyéka is a valószínűségnek ? Ha pedig nincs abban 
a 10-es számban semmi valószínűség, a minthogy ez még laikus 
szemekkel se vehető k i : akkor halomra dől az indítványozók minden 
okoskodása s a szövetkezet eszméje holt eszme!

De hát mit is mutat az a halandósági statisztika ? Megvallom, 
hogy rendelkezésem alatt nem állott semminemű statisztika, csinál
tam tehát magam s ebben mindenki megbízhatik, mert lelkiismere
tes munkának eredménye. Statisztikám úgy készült, hogy utána 
néztem, váljon 25 év alatt vagyis az 1860. év novemberétől az 
1885. év novemberéig hány kegyesrendi tag halt meg a) minden 
korteldntet nélkül s Ъ) 25 éves korútól 70 éves korúig s a végén 
kiszámítottam a százalékot, utóbb az évi átlagot.
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1860—61. évben a rendtagok száma volt 287, ezek közül meghalt 3, vagyis 1-04 %
1 8 6 1 — 6 2 . •5 v 2 9 6 , 51 Я 9 , 3 - 0 4

1 8 6 2 - 6 3 . Я 2 9 4 , 6 ; 2 . 0 4  . ,

1 8 6 3 - 6 4 . 55 я 2 9 5 , 5? 15 5 , 1 - 6 9  . ,

1 8 6 4 — 6 5 . Я 3 1 3 , 5? 55 9 , 2 - 8 7  . .

1 8 6 5 — 6 6 . r? 3 2 0 , *1 9 . 2 - 8 1  . .

1 8 6 6 — 6 7 . 3 2 2 , „ 1 2 , 3 - 7 2  „

1 8 6 7  -  6 8 . 3 2 3 , 55 6 , я 1 - 8 5

1 8 6 8 — 6 9 . n 3 3 5 , 55 7 , 2 - 0 8  . .

1 8 6 9 — 7 0 . Я 3 4 6 , 55 9 , я 2 - 6 0  „

1 8 7 0 - 7 1 . 55 11 3 4 0 , „ 7 , 2 - 0 5  . .

1 8 7 1 — 7 2 . 55 я 3 4 1 , » Я 8 , 55 2 - 3 4  ..

1 8 7 2 — 7 3 . я n 3 4 0 , 51 1 4 , 4 - 1 1  ,

1 8 7 3 — 7 4 . , , 3 1 6 , 51 8 , 55 2 - 5 3  ,

1 8 7 4 — 7 5 . n •1 3 1 5 , 55 8 , 55 2 - 5 3  . .

1 8 7 5 — 7 6 . „ я 3 2 5 , 1 6 , 4 - 9 2  . .

1 8 7 6 — 7 7 . 55 „ я 3 0 7 , 6 , 1 9 5  _

1 8 7 7 — 7 8 . r í 55 3 0 8 . 5 , 1 - 6 2  „

1 8 7 8 — 7 9 . r я 3 1 2 , 15 П , 55 3 - 5 2  .

1 8 7 9  - 8 0 . я *1 3 0 5 , 55 7 , 2 - 2 9  „

1 8 8 0 - 8 1 . я 3 1 2 . 55 8 , 2 - 5 6  . ,

1 8 8 1 — 8 2 . я Я 3 1 2 , 4 , 1 - 2 8

1 8 8 2 — 8 3 . 3 1 8 , 6 , 1 . 8 8  „

1 8 8 3 - 8 4 . 3 2 3 ; 7 , п 2 - 1 6

1 8 8 4 - 8 5 . V „ я 3 2 8 ; Я я 1 0 , 3 ‘ 0 4
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E szerint minden kortekintet nélkül 1860. novemberétől 1885. 
novemberéig a rendtagok száma évenkint 287 és 346, a halálozá
soké 8 és 16, a halandósági százalékoké 104 és 4'92 közt válta
kozott. A százalékok összes száma a mondott 25 év alatt 62'52; 
ebből az évi középhalálozás kerekszámban 2‘5% vagyis 25°/00 és 
igy 3500-ból 3 72-szer 25, tehát mintegy 87 ember halna meg évenként.

Lássuk most, mennyiben módosul a %, illetőleg % 0 ha azt 
nézzük, hány kegyesrendi tag halt meg az említett 25 év alatt 25 éves 
korútól 70 éves korúig. A számok beszélnek.

1860—öl. évben 25—70 év közt volt ossz. 203, ezek közül meghalt 1, vagyis 049%
1861-62. 77 77 1 9 5 ; я 5, 77 2-56 „
1862-63. 57 „ 77 37 191, 77 37 5, 71 2-61 ,.
1863—64. 77 37 77 77 183, 77 77 2 , Я 1-09 ..
1864—65. 75 77 37 77 185, 77 1 Я 7, 77 3-78 .,
1865—66. 77 77 77 77 184, 77 17 4, 247 .,
1866—67. 77 7? 37 77 189, 77 Я 1 0 , 5-29 1
1867—68. 37 77 77 195, 77 77 2 , 1 0 2  „
1868—69. 77 77 77 204. 77 77 б, 245 „
1869—70. 77 77 77 208, 71 6 , 2 - 8 8  „
1870—71. 77 77 77 2 1 1 . 57 б, я 2 36 .,
1871—72. 77 77 77 77 206, 77 5, Я 2.42 „
1872—73. 77 77 77 2 1 1 , Я ?7 9, 77 4-26 ..
1873-74. 7? 77 77 7’ 205, 71 37 6 , 77 2-92 ..
1874—75. 77 37 77 77 197, 7? 77 6 , 37 3-04 ..
1875—76. 77 77 „ 196, 11 77 7, 73 3-57 „
1876—77. 77 77 77 77 194, 17 3, 73 1-54 „
1877—78. 77 77 7’ 2 0 2 , 2 , 0-99 „
1878—79. 37 77 77 77 207, 77 5, Я 241 ..
1879—80. 77 77 77 209, 77 4, 77 1-91 .,
1880—81. „ 77 2 1 0 , Я Я 5 , Я 2'38 ..
1881—82. 77 77 77 213, 77 4, Я 1-87 „
1882—83. 77 73 77 37 2 1 2 , 17 77 5, Я 2-35 „
1883—84. 77 77 7? 77 206, Я 5 , Я 2 42 „
1884-85. 77 37 35 77 203, 77 77 4, Я L97 „

E szerint a kort tekintetbe véve 1860. novemberétől 1885.
novemberéig a 25—70 év közt volt rendtagok száma 183 és 213 
a halálozásoké 1 és 10, a halandósági százalékoké 0‘49 és 5'29 
közt váltakozott. A százalékok ugyanazon 25 év alatt 60'75 ; ebből 
az évi középhalálozás két tizedes törttel 2'43% vagyis 24'3°/no 
és igy 3500-ból 3V2-szer 24'3, tehát mintegy 85 ember halna el 
évenként. Itt az arány 0.7°/Oo'vel kedvezőbb ugyan, de hát quid 
hoc ad tantam sitim !

Ezekből az adatokból világosan látható, hogy a % épen nem 
2/7, mint azt az indítványozók dr. Vaszelovszky után állítják, hanem 
2-43 s igy a szövetkezet tagjainak, ha az 3500 tagból megalakulna, 
nem 20, hanem mintegy 170 forintot kellene évenként fizetni. Tér-
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mészetesen az egyik évben valamivel kevesebbet, vagy épen többet, 
de hát az évi átlag nagyon közel járna a 170 írthoz.

Hogy a fenti számítás helyes és megfelel a valóságnak, a 
többi közt mutatja a kihalás középideje is, mely 2-43% alapján 
414 év.

De hát menjünk tovább. Sok szó fér ahhoz is, hogy minden 
tag korkiilönbség nélkül egyenlően 2—2 forintot fizessen egy-egy 
haláleset alkalmából. Hol itt az igazság, vagy hogy enyhébb kife
jezéssel éljek, hol itt a méltányosság ? Gondolható-e józanúl, hogy 
iljabb tagtársaink csak hajlandóságot is mutatnának ebbe a szövet
kezetbe belépni s fizetni az átlagos 170 forintot minden valószínű
ség szerint 30, 40 vagy épen 50 éven át ? Sokat elhiszek de ezt 
az egyet el nem hiszem soha. Ha csak egy keveset gondolkodnak 
vala a t. indítványozó tagtársak indítványuk ez egyetlen pontja 
felett, lehetetlennek tartom, hogy a díjfizetést illetőleg bizonyos foko
zatot ne proponáltak volna, teszem 1-től 3-forintig ; igy is ki lehetett 
volna hozni a kerek 6000 frtot, mert hát ők ennyit szántak a jog
utódoknak !

Ennyi, azt hiszem, úntig elég arra nézve, hogy mindnyájan 
tisztában legyünk a szóban forgó indítvány értékével, becsével. 
Az elmondottak alapján nézetem ez : ha már valamelyik tanár 
halála esetére övéit biztosítani kívánja, legbölcsebben cselekszik, ha 
egy jóhitelli biztosító intézetnél kopogtat. Minél korábban biztosítja 
életét, annál kevesebbet fizet s viszont minél későbben, annál többet 
s ez igen természetes, mert ez utóbbi esetben a meghalás eshetősége 
közelebbfekvő. Talán nem lesz érdektelen, ha egyik biztosító intézet
nek pl. a magyar-franczia biztosító társaságnak díjtételeit ide igta- 
lom. Ki életét 25 éves korában biztosítja, fizet évenként minden 
1000 frt után 20'9 forintot, tehát .6000 frt után 125-4 frtot. 30 
éves korában 24-5 vagyis 147 frt 35 éves korában 29'3 vagyis 
175-8 frtot. 40 éves korában 34-7 vagyis 208-2 frtot s igy tovább. 
E mellett a magyar-franczia biztositó társaság biztosítónak a bizto
sítás alkalmával annyi darabb 1000 írtról szóló „előzetességi igény
jegyet“ ad, a hány 1000 frt a biztosítás; ezekkel résztvesz az éven
kénti kisorsolásban s megtörténhetik, hogy már az első évben egy, 
két vagy épen több igényjegyét is kisorsolják, a mikor korának 
megfelelő összeget kap készpénzben s esetleg minden további díjfi
zetéstől is megszabadul. Mondok concrét példát. Egy 35 éves egyén 
jogutódjának halála esetére 6000 frtot biztosít, fizet évenkint, mint
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láttuk, 175-8 forintot s kap 6 számozott s egyenként 1000 írtról szóló 
„előzetességi igényjegyet“. Tegyük fel, hogy ezek közül 3 darabot 
már az első évben kihúznak. Ez esetben a szerződő fél kap kész
pénzben 1656 forintot és egy új 3000 írtról szóló életbiztosító köt
vényt anélkül, hogy azután valami díjat fizetne ; végül a biztosító 
az eredeti kötvény után, mely most már csak 3000 írtig van érvény
ben, az eddig fizetett díjnak csak felét fizeti, tehát 87'9 forintot s 
a még kisorsolatlanúl maradt 3 db. igényjegyével résztvesz a további 
évenkénti kisorsolásban. Oly előny ez, milyent a szövetkezet egyál
talában nem nyújthat.

Ha már ennyit foglalkoztam a szövetkezet eszméjével, meg
fogja engedni a t. kör, hogy az indítványozó tagtársak megokolá- 
sából is felhozzak egyet-mást. A 2. pontban az is benne van, hogy 
az ifjú korában esetleg elhaló szövetkezeti tag ifjú nejének ez úton 
„bekövetkező új házasság kötésnél sokkal előnyösebb szövetségre 
lehet kilátása“. Igazán phlegmatikus gondolkodásmód ! egy fiatal 
tanár fiatal nejét abból az okból is íigyekezzék mielőbb biztosítani, 
hogy netán bekövetkezhető korai halála után a fiatal özvegy előnyö
sebb frigyet köthessen! Szinte szeretném ennek a gondolatnak 
bővebb analysisét nálamnál conpetensebb tagtársra bizni.

A 3. pontban azt ajánlják a t. indítványozók, hogy az a tag- 
társ, ki valamely biztosító intézetnél már szerződtetve van, bontsa 
fel szerződését, ha veszteség árán is és lépjen be a szövetkezet 
tagjai közé. Soha se tegye biz’ezt, mondom én, olcsóbb is, biztosabb is 
megmaradni a kötött biztosítás mellett.

Érdekes az is, a mit a t. tagtársak a 4. pontban mondanak. Azt 
mondják ugyanis, hogy a nőtlen ifjú tanár előtt, ha t.i. annak a tervezett 
szövetkezetnek tagja lesz, nősülése esetén „oly magasabb társadalmi 
állással biró családok ajtai is megnyílnának, a melyek a jelen 
körülmények közt minden kopogtatásra hallgatással válaszolnának 
és ama kedvező esetben mindinkább gyérülne a száma azoknak a 
panaszoknak, hogy a tanár vagy a tanári állás a magasabb társa
dalmi osztály által kicsinyeltetik s lenézetik, viszont másfelől a csa
ládos tanárok számára is meg lenne adva a mód és lehetőség arra, 
hogy leánygyermekeik férjhez menetelükkel magasabb osztálybeliek 
közé juthatnának s ily módon bizonyára bekövetkeznék az az óhaj
tott idő, a mikor az összes tanárikar társadalmi niveauja jelentéke
nyen emelkednék.“ Hát én minderre csak azt mondom, hogy végtele
nül szomorú egy állapot volna ez, ha csakugyan úgy volna s minden
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józanul gondolkodó tanárnak megvetéssel kellene elfordulnia magasabb 
társadalmi köreinktől. De szerencsére a dolog nem úgy áll s ha mégis 
a tapasztalat egyes esetekben az ellenkezőt mutatja, szinte fogadni 
lehetne rá, hogy 100 concrét eset közül 99 esetben a magasabb 
társadalmi körök elfordulásának vagy lenézésének alapoka az illető 
egyénben kereshető és található fel. A magasabb körökben meg
kívántaié társadalmi routine, Sympathikus fellépés, elegans, megnyerő 
és vonzó modor, legalább tudtommal nem oly dolgok, melyek együtt
járnának azzal a famosus 6000 forinttal! Hogy valaki a magasabb társa
ságokban is megállja helyét, megadja azt a körültekintő és tapinta
tos házi nevelés, melyhez legfölebb egy kis gyakorlat kell. A tanári 
kar társadalmi niveaujának emelése is egészen más tényezőktől 
függ, de ezekről igy incidentaliter nem lehet szólanom s csak azt 
jegyzem még meg, hogy rendelkezhetik valaki akár Dárius kincsé
vel is, erkölcsi érzékkel biró társaságban csak megvetett személy 
lehet, ha egyébként nem akar vagy nem tud nevének becsülést s 
állásának tiszteletet szerezni.

Az 5. pontban mondottak akkor állanának, ha igaz volna, 
hogy a 3500 tanárból álló szövetkezet tagjai csekély 20 forint évi 
díjért családjuknak, illetőleg jogutóduknak csakugyan 6000 forintot 
biztosíthatnának, de hát ez legalább a fenti adatok alapján teljesen 
ki van zárva s komolyan szóba sem hozható — 170 frt árán igen, 
de akkor mégis csak megmarad az a rettegett „atra cura.“

A mit a t. tagtársak a pénzkezelés módjáról mondanak, arra 
nincs megjegyzésem, d) pontjukat azonban még se hagyhatom szó 
nélkül. Azt mondják: „A szövetkezet nőtlen és férjetlen tagjai 
(ide értetnek az egyházi és szerzetes-rendi tanárok is) a haláluk 
után esedékessé vált segélyösszeg hova fordításáról végrendeletileg 
szabadon rendelkeznek.“ A t. indítványozók tudhatnák, hogy a 
szerzetes-rendi tanárok nem végrendelkezhetnek ; törvényes jogu
tóduk a rend, ez tenné kezét még pedig jogosan a segélyösszegre 
s így alig lehetne remény, hogy abba a szövetkezetbe •—• még 20 frt 
évi díj fejében is — a szerzetes-rendi tanárok tömegesen belépné
nek. Különben azt hiszem, hogy a rendfők szívesen megfizetnék min
den tag után a 20 forintot, csak biztosítson a szövetkezet nekik 
egy-egy rendi tag halála esetére 6000 forintot, rövid idő alatt csinos 
tőkét alkotna a nyeremény. Lássunk példát. Tegyük fel, hogy kegyes
rendi tag 25—70 év közt van 200, ezek után fizetne a rend éven
ként 4000 forintot, ámde a legkisebb számítás szerint legalább 2
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tag elhal, kellene tehát kapnia 12,000 forintot vagyis az évi nyere
mény minimuma 8000 frt.

De már végzek. Kimutattam vagy legalább kimutatni igyekez
tem, hogy bajos volna a tervezett szövetkezetbe 3500 közép- és 
felső iskolai tanárt összehozni, hacsak Írásban nem biztosíttatnának, 
hogy 20 forintnál legfölebb valamivel fogna többre rúgni az évi díj. 
Azt meg épen kimutattam, hogy a százalék semmi esetre sem lehet 
2/7, mint azt a t. indítványozók dr. Vaszelovszky után mondják s 
talán hiszik is, hanem 2.48 vagy engedjük el a törtet (nagy con
cessio !) 2 s igy az évi átlag nem 20, hanem 140—170 frt. Ennyi 
áldozattal azonban bármely biztosító társulat is biztosít legalább az 
ifjabb korban 6000 forintot, feltéve természetesen, hogy épek és 
egészségesek vagyunk. Mindezen okoknál fogva a m.-szigeti körnek 
fentjelzett indítványát irreális alapokon nyugvónak s így ad acta 
teendőnek tartom.

Befejezésül mondok valami kivihetőt is. Azt hiszem, hogy 
egyesületünk képes volna nagyobb díjengedményt kieszközölni, ha 
érdekelt tagjai egy és ugyanazon biztosító intézetbe akarnának 
tömegesen belépni. Nézetem szerint ez lehetne az eljárásnak egyedül 
helyes és practikus módja. *)

(Kecskemét.) Szabó Ferencs.

Az életb iz tosítás kérdéséhez.

Közlönyünk szeptember havi füzetében egy indítvány olvas
ható, melyet két mármarosszigeti kartársunk terjesztett volt az idei 
közgyűlés elé. Az indítvány a tanárok életbiztosítását czélozza vagyis 
a középisk. tanárok özvegyeiről és árváiról való gondoskodást anyagi 
téren. Megoldó módozatul, a temetkező egyesületeknél szokásos 
eljárást ajánlja. 3500-an vagyunk, úgymond az indítvány, közép- és

*) Ez előadással kapcsolatban közöljük K o h lh a u e r  F e r e n c in e k  ugyan
csak a m.-szigeti indítványnyal foglalkozó rövid dolgozatát is, mely egy-két 
új szempontot nyújt. Olvasóinkat egyúttal még C s á k a  K á r o ly n á l;  a trsztenai 
körben (nov. fűz. 201. 1.) valamint l l e i f  J a k a b n a k  és B o g y ó  S a m u n a k  a választ
mányban (decz. fűz. 259—260 1.) kifejezett véleményére figyelmeztetve, az 
eszmecsere folytatását e rovatban akkorra tartjuk fenn, mikor Bogyó és Reif 
mathematikai alapon nyugvó részletes tervezete lesz a választmány és a kö
rök előtt. A  s z e r k .



286

felsőiskolai tanárok ; évenkint — a statisztika adatai szerint —
10-en halnak el közülünk; fizessünk egy-egy haláleset alkalmából 
fejenkint 2—2 forintot: összegyűl 7000 f r t ; juttassunk ebből 
6000 frt-ot az elhunyt családjának, 1000 frt-ot kezelő költségre 
fordítván ; ezáltal az elárvult családon tetemesen segítve lesz, míg 
az élők évenkint 20—20 frt terhet viselnek csak.

Az életbiztosítás ügye ekként előadva igen tetszetős. A magam- 
féle laikus ember csak később látja be, hogy a jelenleg élő közép- és 
felsőiskolai tanárok, legyenek bár akárhányan, 40 év leforgásával való
színűleg nem lesznek többé az élők között s hogy tehát: ha szá
mukat 8500-ra teszszük, évenként nem 10, hanem 87—88 halále
setre kell a fizetséget előirányoznunk, vagyis : nem 20. hanem 
174—176 forinttal fölvennünk; ha pedig a tanárvilágban elfogadott 
szolgálati éveket (30) veszszük irányadóul, akkor évenkint 116—117 
halálesettel azaz 232—234 forintnyi fizetséggel kell elszámolnunk.

Abból, hogy eleintén kevesebb haláleset fog fölmerülni, csak az 
következik, hogy a statisztikai adatokat hosszabb idő után kell figye
lembe vennünk; mert tény az, hogy akár 1 akár 10,000 embert 
veszünk föl ez idő szerint 26—70 év között élőkül, ezek 40 év 
múltán le fognak tiinni az élet színpadáról; mostanság legifjabb 
(25 éves) is 65 éves leszen a jelzett 40 esztendő végén, és egyik 
sem fogja köztilök megérni a 350 évet, a mint ez az indítványból 
következtetve legalább 10 tanárra nézve (a nyugdíjazó állam nagy 
szerencsétlenségére) fenforog.

Ilyen hibás alapon készült tervezettel talán foglalkoznunk 
sem kellene. Ez volt első gondolatom ; de azután helyesebb nézetre 
tértem. Épen az, hogy ily kézzelfogható hibában leledzik az indít
vány és mégis a választmányhoz utasíttatott, legújabban pedig több 
kör tűzte azt napirendjére, mutatja nagy érdeklődésünket a tárgy 
iránt és tájékozatlanságunkat az életbiztosítás terén.

Hogy özvegyeinket, árváinkat az anyagi gondok ellen meg
óvni akarjuk, az helyes. Csak üdérczfény után ne induljunk. Az indít
ványban sok alaphibát találunk.

Mindenek előtt kívánatos volna magát a biztosítást biztosítani. 
Vájjon ki fogja pénzét oly szövetkezetbe fektetni, mely semmi garan- 
tiát nem nyújt ? Az indítvány nem is érinti a tartalék-tőke gyűj
tését. Pedig a hol milliókról van szó, ott a tartalék adja meg a keze
lés biztonságának alapját; tartalék nélkül még egy 25—30,000 forint
tal alakult takarékpénztári szövetkezet sem boldogulhat; a szóban levő
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szövetkezet pedig- több mint 24 millióval (3500x7000=24.500,000) 
van előirányozva.

Egy ily nagyszabású tervnél bizonyára érdekelt volna benntin- 
több körülmény. Pl. 1) Mennyi legyen a szövetkezeti tagok mini
mális száma ? 2) A fizetségek pontos teljesítését mi biztosítsa ? 3) 
A szövetkezet esetleges feloszlása esetén, hol nyerjenek kárpótlást 
az életben maradt tagok teljesített fizetségeik után ? 4) Kötelező 
vagy facultativ legyen-e a szövetkezet ? 5) Ha a nő és gyermekek 
előbb elhalnak mint a férj, ennek ne legyen-e joga a tőkével szaba
don rendelkeznie ? 6) Ha a biztosító tag 70 évnél tovább él, életében 
ne juthasson-e a biztosított, javadalmi összeghez ? 7) Öngyilkosság 
esete kizárja-e az elhunytnak családját a biztosított javadalom 
élvezetéből ? stb. stb.

Mármarosszigeti kartársaink felszólalásának meglesz az azérdenie, 
hogy figyelmünket újra a házilag szervezendő életbiztosítás eszmé
jére terelte és ez által alkalmat szolgáltatott annak constatálására, 
vájjon ez eszmének megvalósítása eléggé fölérzett szükségletnek 
felelne-e meg körünkben. Szerény véleményem szerint ugyanis, csak 
ekkor volna helye a további eszmecserének e tárgyban. A hangu
lat előkészítése az egyes tanártestületeknek feladata : mig e han
gulat előkészítve nincs, a dologhoz szólani is alig lehet.

Részemről legalább azt a nézetet vallom, hogy a szóban levő 
szövetkezet csak is két föltét alatt valósítható meg: 1) Ha annak 
közvetlen tagjaiul nem az egyes tanárok, hanem a tanártestületek 
szerepelnek. 2) Ha a tanártestületeknek jog adatik az évi biztosítási 
fizetségek egy jelentékeny részét pl. annak 70%-jét közvetetlen keze
lés alatt tartaniok és azoknak csak többi (pl. 30%-nyi) részét köte- 
leztetnek e központilag felállítandott pénztár által kezeltetni.

E két feltétnek fontossága messze kiható: a) a díjak besze
dése körül; b) a gyakori pénzküldések elkerülése végett; c) az 
által, hogy a központi pénztár nem volna kénytelen nagyobb tőké
ket használatlanul hevertetni; d) jövedelmeztetés szempontjából; mert 
könnyebb és jövedelmezőbb elhelyezést találnak kisebb tőkék a majd
nem minden vidéki városban fenálló pénzintézeteknél, mint központi 
kezelés mellett a nagy tőkék, melyeknek eshetőségei sokszor kiszá
míthatatlanok.

De legnagyobb fontosságot nyer e kettős feltét az által, hogy 
a tagok bizalmát ápolja, érdeklődésüket fokozza. Csakhogy ki nem 
látja be, hogy a fenti intézkedés szoros összefüggésben áll egy
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másikkal: a szövetkezetbe lépés kötelező voltával. Bármennyire ide
genkedjünk is ettől, nélküle beszélhetünk, és mondhatunk sok hasz- 
navehetőt: de a tett mezejére sikerrel lépni nem fogunk. 

(Székely-Udvarhely.)
Kohlbauer Ferencz.

Elég-e a  m agyar irodalom -történet ren d szeres  tá rg y a lá 
s á r a  a  gymnasiumban egy év ? *)

Többször hallottam oly kartársaimtól, kik az irodalom-törté
netet az állami tanterv szerint csak a gymn. Vili. osztályában 
taníthatják, azt az óhajtást : vajha ők is két éven át, a VII. és
VIII. osztályban foglalkozhatnának vele, mint a felekezeti gymna- 
siumok tanárai! S viszont a felek, gymnasiumok tanárai annak az 
óhajtásuknak adtak kifejezést : vajha minél előbb az állami tan
terv szerint taníthatnának !

E homlokegyenest ellenkezni látszó óhajtások fölött nem lehet 
oly könnyen elsiklanunk; nem magyarázhatjuk ezeket csupán azon 
alanyi okból, hogy az ember a meglevő viszonyokba hamar beleun 
s azt kívánja, a mi nincs; hanem kell, hogy ez ellenkezésnek 
mélyebben, magának a tárgynak természetében rejlő okát találjuk.

A kecskeméti tanári kör is ennek a kérdésnek megvitatására 
hívta fel a tan. körök figyelmét, ne fordíttassék-e az irod. tört. 
rendszeres tárgyalására a gymnasiumokban is, mint a reáliskolák
ban két év? .

Ha figyelembe veszszük az ingadozásokat, változtatásokat, 
melyeket e tekintetben mind állami, mind felekezeti középiskoláink 
feltüntettek s részben feltüntetnek; ha tekintjük, hogy maga az 
állam egyenlő rangú középiskolái közül az egyikben két, a másik
ban pedig csak egy évre terjeszti ki az irodalom-történet tanítá
sát : elég fontosnak látszik a kérdés kitűzése, hogy melyik hát a

*) Tárgyalta a selmeczbányai kör márczius 6-án tartott ülésén. Szitnya i 
E lek  és Z ind l Béla  észrevételeit 1. a Közlöny májusi füzetében 586—587. 1.

A  szerb. jj



helyesebb ? s elég méltónak annak eldöntése, hogy az ellenkező 
óhajtások közül melyik érdemesebb a betöltésre ?

A kérdés megoldása czéljából nem elég csak az irodalom-törté
netet magát tekintenünk; hanem szükséges úgyszólván az összes magyar 
nyelv- és irodalom-oktatást figyelem tárgyává tennünk. Számba kell 
vennünk különösen azt, hogy a tananyag milyen beosztásával jár 
együtt az egyik mód, minővel a másik ? és melyik a helyesebb ? 
így remélem, a kérdés eldöntésében megállapodhatunk.

Tekintsük először a gymnasiumokra vonatkozó jelenleg érvény
ben álló állami tantervet. E szerint a gymnasium első három osz
tálya a grammatikai oktatásra van szánva, a III. osztályba a 
nyelvtan rendszeres áttekintéséhez föl van véve a hangsúlyos vers 
ismertetése ; a IV. oszt. feladata a stílus általános törvényeinek, a 
prózai és költői stílus különbségeinek és a mértékes versnek ismer
tetése : az V. oszt. tananyaga az írásművek szerkesztésének általá
nos szabályai s befejezésül rendszeres verstan, a VI. osztályé a 
dráma elmélete és rhetorika, a VII. osztályé a poétika, a Vili. 
osztályé az irodalom-történet. Mind ezen elméleti tárgyak mellett 
megfelelő olvasmányok.

Mint alább látni fogjuk, több fontos ok szól e beosztás helyes
sége mellett. Most egyelőre hasonlítsuk össze az államival a fele
kezeti gymnasiumok tanterveit. A felek, gymnasiumokban eddig- 
elé az első négy osztály volt a grammatikai oktatásra szánva, a
VII. és VIII. az irodalom-történetre, így a többi tárgy mind : a 
stilisztika, rhetorika és poétika, két osztályra az V. és Vl-ra sző
rűit. E két osztály közül is különösen az V. volt az, a melyet leg
inkább sújtottak, a mennyiben erre az osztályra szorították az egész 
stílustant és még vagy a rhetorikát, vagy a poétikát, de az egyiket 
okvetetlenül. Szóval a mi a jelenlegi állami tanterv szerint a IV.,
V. és VI. osztályok tananyaga, a felek, középiskolákban az V. osz
tálynak magának volt feladata. Részben még ma is igy van. Ily 
berendezés mellett természetesen sikerről alig lehetett szó; midőn 
épen arra az osztályra jutott a tananyag ily roppant tömege, mely 
máskülönben is a nehezebbek közé tartozik. Itt kezdik a görög 
nyelv tanítását; s ha még ez osztály többi tárgyaihoz a stílustant 
és rhethorikát, vagy akár a poétikát hozzá veszszük : ez oly sisy- 
phusi munka volt, melyet egy V. oszt. tanulónak gyenge vállai, 
habár a legjelesebb tehetségű volt is, meg nem bírhattak. A taná
rok kénytelenek voltak a tankönyvekből rövid kivonatokat készí-
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teni s a tanóráknak egy jó részét az olvasmányok behatóbb fejte
getése helyett, ezeknek lediktálására fordítani. Próbálgatták ugyan 
megkönnyíteni a munkát az által, hogy egyik-másik tárgyat elvet
ték egyik-másik osztálytól; de ha az egyiktől elvették, a másikra 
kellett tolni; ennélfogva e próbálgatásoknak mindössze annyi ered
ményük lett, hogy a stílustan, rhetorika és poétika vándoroltak 
egyik osztályból a másikba, így pl. a rhetorika majd az V., majd 
a VI., majd a VII. osztályban fordult elő; de azt nem tudták ily 
tanterv mellett elérni, hogy egyik vagy másik osztályt túlterhelés
sel ne sújtsák. Az állam felügyelete alatt álló középiskolákban is 
fordult elő ugyan ingadozás a tárgyak beosztásában, de hasonlít
hatatlanul csekélyebb mértékben.

No hát ezekben az állapotokban én részemről nem látok semmi 
kivánni valót. S örömmel tapasztaltam az iskolai értesítőkből, hogy 
a felek, középiskolák is mindinkább törekszenek megszabadúlni a 
régi czopftól, évről-évre nagyobb mértékben tapasztalható náluk is 
az állam által reformált tanterv üdvös hatása, és ma már alig van 
oly felek, középiskola, melyben a tárgyalt szempontból az újításokat 
meg ne kezdték volna. Egy-két év kérdése, hogy teljesen végre 
is hajtsák.

Az állami és felekezeti gymnasiumok tanterveinek összehason
lításából megítélhetjük, melyik a helyesebb. Az állami tanterv párt
jára kell államink azon oknál fogva, mert e szerint a munkabeosztás 
czélszerűbb lévén, nincs vagy legalább kevésbbé van túlterhelés. 
Ez a helyesebb, bár ha az állami tanterv az irodalom-történeti okta
tást csak a VIII. osztály feladatává teszi is.

De vájjon mikép áll a dolog a reáliskoláknál ? Nem sokkai 
jobban, mint még a felek, gymnasiumok egy részénél. A tanterv 
itt is az V. osztályt sújtja különösen. El kell végezni ez osztályban 
az Írásművek szerkesztéstanát, a rhetorikát és még a dráma elmé
letét is, tehát annyi tananyagot, a mennyit a gymnasiumban két 
év alatt, az V. és VI. osztályban végeznek. És ennek a bajnak 
megint csak az az oka, hogy az irodalom-történet tanítására a VII. 
és VIII. osztályt lefoglalták. A többi tárgyat aztán csak el kellett 
dugni valahová! Nem tudom azonban, miként tudnák megokolni 
e tanterv készítői, miért szántak a reáliskolában az irodalom-törté
net tanítására két évet és miért szorítják össze a szerkesztéstant a 
rhetorikával és dramaturgiával épen az V. osztályban ? A reáliskola 
növendékei talán többet elbírnak, mint a gymnasiuméi ? vagy talán
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a műszerkesztés szabályait nem kell oly alapossággal megérteniük, 
mint a gymnasium növendékeinek ? Hiszen köztudomású dolog, 
hogy írásművek szerkesztése módjainak elsajátítása mily fontos 
tárgya a középiskolának, hogy egy évnek a munkakörét, ha gyü- 
mölesözőleg akarjuk kezelni, teljesen betölti. Ennek alapos elsa
játításával segítjük növendékeinket megfelelő Írásbeli dolgozatok 
készítésére.

Már csak az eddig előadottakból is beláthatjuk, hogy a reál
iskolai tantervet sincs okunk óhajtani, mert az irodalom-történeti 
oktatásnak .két évre való kiterjesztése a többi, talán magánál az 
irodalom-történetnél is fontosabb tárgyaknak szűkebb térre szorítá
sát vonná maga után.

De van még egy másik ok is, a mely ellene szól. Az iroda
lom-történetet behatólag, alaposan tárgyalni a politikai és művelő
dési viszonyoknak legalább vázlatos ismertetése nélkül nem lehet; 
a politikai s ezzel együtt a művelődési viszonyoknak tüzetesebb 
tárgyalása pedig tudvalevőleg a VIII. osztályban fordúl elő ; tehát 
ez a körülmény is azt ajánlja, bogy az irodalom-történet csak a 
VIII. osztály feladata legyen. Igaz ugyan, hogy ezen az irodalomra 
is jelentékeny politikai és művelődési (viszonyokat az irodalom-tör
ténet tanárának sem szabad mellőzni; de e mellett nagyon hasz
nosnak tartom, ha e viszonyokról bővebb ismereteket épen abban 
az évben szereznek növendékeink, a melyben az irodalom-történet 
tárgyaltaik.

Még harmadik okot is hozhatnának fel az állami tanterv pár
tolói, a mire a tanterv és utasítások készítői kétségen kivűl tekin
tettel voltak, s ez az : hogy a növendékeknek, mire a VIII. osz
tályba jutnak már ismerniük kell a magyar irodalmat; e szerint a 
VIII. osztálynak feladata nem más, mint történeti egymásután
ban méltatása a már jobbára ismeretes fontosabb irodalmi jelensé
geknek ; erre pedig elég egy év, heti három órával. Szerintem ez 
az ok nem állja meg helyét s fejtegetésem további folyamában ez 
állításom megokolására fogok törekedni.

Azonban, ha ez utóbbi okot minden bővebb fontolgatás nélkül 
egyszerűen elvetjük is, annyit megállapíthatunk, hogy a gymnásiumi 
állami tanterv akár a felekezeti, akár a reáliskolai tantervvel szem
ben a magyar nyelvi s irodalmi oktatásra nézve jogosultabb.

A magyar irodalmi oktatásra az állami tanterv és az utasítá
sok — igen helyesen — nagy súlyt fektetnek. A jeles irodalmi
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termékeknek tartalmi s alaki ismertetése az első osztálytól kezdve 
foganatba van véve s következetesen keresztűlvive a VIII-ig. Min
den elméletet : stilisztikait, rhetorikait stb. előzetes olvasmányokra 
alapít. E mellett az Írásbeli dolgozatok is vagy az iskolában olva
sottakkal, vagy tüzetesen kijelölt magánolvasmánynyal állanak szo
ros kapcsolatban; ennélfogva a növendékek, míg egyrészről az olva
sottaknak, a tanár magyarázatai segítségével, bővebb feldolgozására 
utaltatnak, másrészről magánolvasmányaik szabályozása által bővebb 
irodalmi ismeretekhez jutnak. Tagadhatatlan, hogy ily módon a 
gymnasiumi első hét osztályon át az irodalomban tesznek jártas
ságra szert; sőt mivel ez osztályokban az egyes prózai és költői 
műfajoknak fejlődése is tárgyalandó, az irodalom-történet tekinte
tében is számbavehető előkészületeket tesznek. Csakhogy ezeket az 
irodalmi s irodalomtörténeti előkészületeket én épen nem tartom 
elégségeseknek arra, hogy azután ezekre alapítva a VIII. osztály
ban heti három órai munkával az egész irodalom-történetet a czél- 
nak megfelelően tárgyalhatnék. A grammatikai oktatás fokán szer
zett irodalmi ismeretekre nem reflektálhatunk, mert ezeket a fiúk 
legnagyobbrészt elfelejtették. Csak a stilisztikai, rhetorikai és poéti
kai oktatással kapcsolatos irodalmi és irodalom-történeti ismeretei
ket vehetjük némileg számba. Némileg, mondom, mert a stilisztika, 
rhetorika és poétika tanításánál első sorban az elmélet megértetése 
czéljából olvastatjuk a jelesebb irodalmi müveket s e mellett csak 
másod sorban törekszünk ama magasabb czélra, hogy a növendék 
az elmélet segítségével az egyes műfajokat felismerni, szerkezet, 
külalak szerint, azaz aesthetikailag méltányolni s azokat valóban 
élvezni képes legyen. Ezt a két czélt, igaz, egymástól elválasztani 
sok esetben nem lehet, de nem is szabad. Az egyik, mint köze
lebbi czél, eszköze a távolabbi s tulajdonképi czélnak. A kettő 
kölcsönhatásban van és segíti is egymást. Az elmélet tisztább belá
tást nyújt az irodalmi művekbe; az irodalmi müvek tanulmányo
zása lehetővé teszi az elmélet megértetését s további alkalmazását.

Néhány jelesebb mű behatóbb méltánylása, mit az elméletek 
elsajátíttatása közben érünk e l ; némi vázlatos irodalom-történeti 
ismeretek, melyeket az egyes műfajok fejlődése feltüntetésével sajá
títtatunk e l; s némi a rendszeres magánolvasmányok által szerzett 
irodalmi jártasság mindaz, a mivel a növendékek a VIII. osztályba 
följutnak. Ezekre támaszkodva oly sok és fontos teendő nehezedik 
még a VIII. osztálybeli irodalom-történeti előadásokra, hogy én a
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mai állami tanterv mellett az irodalom-történetnek ügyét a gymna- 
siumi oktatás keretében nem tarthatom eléggé biztosítottnak.

Erezték e fontos teendők súlyát az utasítások készítői is, s 
azzal akartak könnyíteni rajta, hogy a tanulókat a még hiányzó 
ismereteik pótlása ezéljából magánolvasmányra utalták. Ugyan váj
jon mennyiben támaszkodhatunk erre a magánolvasmányra? Leg
több helyen nincs jól berendezett isk. könyvtár. A legberendezet- 
tebbtől sem kívánhatjuk, hogy a szükséges műveket csak felényi 
példányban is bírja, mint a tanulók száma követelné. Megtörténhetnék 
tehát, hogy növendékeink azokat a műveket nem olvasnák, vagy 
nem olvashatnák, a melyekre épen szükségünk van. Továbbá mily 
sokféle és mindenesetre kétes értéke lesz annak a magánolvasás
nak még a legjobb vezetés mellett is, hiszen a legtöbb esetben az 
olvasmánynak tetszetősebb s lényegtelenebb részei ragadják meg 
az ifjú olvasót, úgy hogy arra az iskolában vajmi keveset építhe
tünk. — Azt tartom, :’a magánolvasmány csak némi pótlékul szol
gálhat az iskolában olvasottakhoz; ennélfogva a VIII. osztályban 
is okvetetlenül el kell olvasni minden oly fontosabb müvet, melyet 
az előző osztályokban behatóbban nem tárgyaltunk, s melyre a 
történeti fejlődés feltüntetése ezéljából hivatkozunk. Sőt még ezzel 
sem szabad megelégednünk, hanem fel kell olvasni minden oly 
kiválóbb művet, mely jelesebb íróinknak jellemzéséhez szükséges. 
Másként nem gondolom, hogy az irodalom-történet vázát annyi 
hússal és vérrel elláthatnék, mennyi azt a feledékenységtől, a vaká- 
czió szelétől megóvná. — Fel kell továbbá venni az irodalom-tör
téneti oktatás munkakörébe az utasítások által ajánlott irodalmi 
és történeti nagyobb tanulmányok iskolai olvastatását is, hogy így 
növendékeink a nagy gondolkodóknak egyes írókra, államférfiakra, 
művekre, vagy eseményekre vonatkozó gondolataival is megismer
kedjenek.

Ily úton-módon az irodalom-történetet az állami tanterv által 
kiszabott időben elvégezni pbysikai lehetetlenség.

Pedig még van több fontos teendő hátra. Az irodalom-törté
net tárgyalása és az ezzel szükségképen kapcsolatos olvasmányok 
kezelése közben a növendékeknek grammatikai, stilisztikai, rheto- 
rikai és poétikai, aesthetikai és történeti ismereteit folytonosan 
ébren tartani, ismételgetni, részben pótolni s újra megtanultatni 
szükséges. Hát még ezekhez is hogyan szorítunk időt abból a rövid 
esztendőből, abból az összesen 100—110 órából?
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íme teliát az állami tanterv és utasítások sem nyújtanak elég 
biztosítékot arra nézve, hogy az irodalom-történet a gynmasiumok- 
ban a kellő sikerrel tárgyaltathassék. Az állami tanterv sokkal 
magasabb tanításczélt túz ki, mint a minőt a ráfordított idő alatt 
elérhetni. Nem azt mondom ezzel, hogy a tanításczél magas, hanem 
hogy több időt kell elérésére fordítani.

A baj orvoslására, ha nem ajánlom is egy IX. osztálynak a
VIII. fölé felállítását, de helyes módot nem találok, mint hogy az 
irodalom-történeti oktatásra szánt eddigi heti három órát meg kell 
szaporítani legalább kettővel, hogy így a tanterv is lehetővé tegye 
a hiány megszüntetését. S ezt nem azért óhajtom, hogy így több 
idő jusson a száraz, untató nomenklatúrának betaníttatására, — isten 
mentsen! — hanem épen azért, hogy kikerüljük a jelenlegi állami 
tanterv által mintegy provokált váz-szerű, élettelen irodalom-törté
neti oktatást. Tehát magának az irodalom-történetnek nem széle
sebb, hanem alaposabb, nevelőbb oktatása czéljából óhajtom. *) 

(Selmeczbánya.)
Sulce Endre.

Középiskolai rendeletek.
A középiskolai törvény és intézkedések ismerete ügyében a 

vall. és közokt. miniszter 1886-ki 38,102. sz. a. rendeletet bocsá
tott ki (1. a Közlöny nov. ftiz. 198. 1.), hogy a középiskolai igaz
gatók és tanárok a középiskolai törvényt, rendtartást, szabályren
deleteket, utasításokat és egyéb intézkedéseket tanulmányozzák. 
Nagyon kívánatos, hogy e rendeletnek foganatja legyen. A Thun- 
rendszer is megkövetelte, bizonyság rá a bécsi cs. k. minisztérium 
1855-ki 71. sz. rendelete, hogy a középiskolai tanárok tanulmá
nyozzák a tanügyi intézkedéseket. Az előléptetéseknél a főigaz
gatóknak e körülményt a minősítvényi táblázatokban ki is kellett 
emelniük. Az érintett incidensből alkalomszerűnek találtam a m. k. 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak alkotmányos aerank alatt

*) A kérdést fölvető kecskeméti, valamint a szepesi, újvidéki, liumei 
és ungvári kör két évet kívánt; ellenben a selmeczbányain kivül a szabadkai 
és budapesti kör egy évet is elégségesnek ítélt. A  szerk.
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kiadott összes oly rendeletéit összegyűjteni, melyek a középisko
lákat érintik és a középiskolai tanárokat érdeklik. 1888. évi XXX. 
törvényczikkben foglalt Középiskolai törvény hivatalos szövege föl
található a m. k. belügyminisztérium által kiadott 1883. évi „Tör
vények gyűjteményében“ (II. fűz. Budapest, 1883. Ifj. Nagel Ottó 
bizománya. 212. 1.); a Középiskolai rendtartás megfelelő jegyze
tekkel dr. Klamarik János „A magyarországi középiskolák szerve
zete és eljárása“ müvében (Budapest 1881. Kiadja az Eggenberger- 
féle könyvkereskedés 251.1.); az Utasítások a gymnasiumi tanítás 
tervéhez ugyanitt (23 1.). Ezeknek megemlítése után elősorolom a 
mondott rendeleteket a „Magyarországi rendeletek tára“ eddig 
megjelent összes 20 évfolyamából, mindenütt idézve a lapot, melyen 
az illető rendelet a m. k. belügyminisztérium hivatalos kiadásá
ban föltalálható.

I. 1867. é v i  r e n d e l e t e k .
Ezek közt középiskolai vonatkozású intézkedések nincsenek.

II. 1868. é v i  r e n d e l e t e k .
1. 1867-ki 15,501. sz. A középiskolai önképző egyesületek 

tárgyában. 3. lap.
2. 1867-ki 12,035. sz. A tanulmányi bizonyítványok adósságok 

miatt biztosítékul le nem foglalhatók. 11. lap.
3. 1868-ki 48. sz. A félévi iskolai teendők tárgyában. 19. lap.
4. 1868-ki 5562. sz. ?Az iskoláknak évközben való változta

tása tárgyában. 161. lap.
5. 1868-ki 8517. sz. A középiskolai tanulók magaviseletét és 

előmenetelét ellenőrző kimutatások vezetése tárgyában. 221. lap.
6. 1868-ki 11,041. sz. A rendkivüli tanárságra való főiterjesz

tés kellékei és módja iránt. 245. lap.
7. 1868-ki 10,151. sz. A magánvizsgálatok után fizetett dijak 

tárgyában. 259. lap.
8. 1868-ki 12,189. sz. Az egész évi tanfolyamról szóló iskolai 

bizonyítványok bélyegilletéke tárgyában. 276. lap.
9. 1868-ki 14,464. sz. A kath. gymnasiumok számára megál

lapított tanterv. 419. lap-
10. 1868-ki 14,445. sz. A gymnasiumi tanulmányok befejezte 

előtt a jogi tanfolyamra való átlépés eltiltása tárgyában. 451. lap.
11. 1868-ki 17,076. sz. A nyilvános iskolák bizonyítványainak 

érvényessége tárgyában. 482. lap.

295
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12. 1868-ki 19,364. sz. Bizony ítványi másodlatok kiadása kö
rüli eljárás tárgyában. 539. lap.

13. 1868-ki 21,131. sz. A nem katholikus iskolába járó kath. 
tanulók vallásoktatása tárgyában. 548. lap.

III. 1869. év i r e n d e l e t e k .
1869-ki 6444. sz. A tanintézeteknél előforduló leltározások 

iránt. 478. lap.
IV. 1870. é v i r e n d e l e t e k .

Ezek közt középiskolai ügyekről ‘szóló intézkedések nin
csenek.

V. 1871. é v i r e n d e l e t e k .
1871.26,916. sz. Az izr. hitügy szervezése tárgyában. 437. lap

VI. 1872. é v i r e n d  e l e t e k .
1872-ki 6351. sz. Szabályzata a pesti m. k. tudomány-egyetem 

bölcsészeti kara mellett középiskolai tanárjelöltek számára felállí
tott állami tanárképző-intézetnek. 493. lap.

VII. 1873. év i r e n d e l e t e k .
1. Szept. 20-ki 20,811. sz. A gymnasiumi és reáliskolai tanár

képzőintézetek egyesítéséről az 1873/4 átmeneti évre. 731. lap.
2. Nov. 2-ki 30,479. sz. A tanintézetek tisztán tartása, szel

lőztetése és berendezése tárgyában. 736. lap.
VIII. 1874. é v i r e n d e l e t e k .

1. Márcz. 29-ki 6072. sz. A bölcsészeti szigorlatok tárgyában. 
319. lap.

2. Ápr. 9-ki 9666. sz. Az ösztöndíjak illetéktelen felvétele 
tárgyában. 349. lap.

3. Jul. 2-ki 6672. sz. Az állami iskolák igazgatóihoz a tanári 
értekezletek tárgyában. 576. lap.

IX. 1875. é v i  r e n d e l e t e k .
1. Apr. 2-ki 559. sz. A hazai tanintézetek idegen államoktól, 

azok uralkodóitól és kormányaitól segélyt el nem fogadhatnak. 
91. lap.

2. Apr. 28-ki 9902. sz. A tanév végével kiadatni szokott 
végértesítvények nyomtatási és kiállítási költségeinek fedezése tár
gyában. 147, lap.

3. Máj. 22-ki 11,939. sz. Az állami gymnasiumokban, és reális
kolákban, valamint a magyarországi tanulmányi alapból fentartott 
vagy segélyezett gymnasiumokban és reáliskolákban szedendő tan
díj megszabása tárgyában. 152. lap.
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4. Jun. 8-ki 12,385. sz. A reáliskolai oktatás szervezése tár
gyában. 154. lap.

5. Jun. 21 -ki 12,388. sz. A reáliskolai oktatás újjá szervezé
sére vonatkozó szabályrendelethez a franczia nyelvoktatást illető
leg. 183. lap.

6. 1875-ki 12,144. sz. Szabályzat a magyar közoktatási tanács 
számára. 297. lap.

7 . 1875-ki 13062. sz. Átmeneti intézkedés: az alap- és állam
vizsgálati bizottságok működésének megkezdése tárgyában. 301. lap.

8. 1875-ki 25,207. sz. A reáliskoláknak a tank. főigazgatósá
gok alá rendelése tárgyában. 350. lap.

9. 1875. 22,151. sz. Az iskolai nagy szünidőnek julius és 
augusztus hónapokra áttétele tárgyában. 359. lap.

10. 1875-ki 26,077. sz. A középiskolai tanárvizsgálat tárgyá
ban. 362. lap.

X. 1876. é v i r e n d e l e t e k .
1. Aug. 21-ki 18,748 A tandíjmentesség tárgyában. 267. lép.
2. Szept. 14-ki 18,401. sz. A felekezeti gymnasiumokban az 

előmeneteli jegyek kölönbsége tárgyában. 269. lap.
3: Szept. 28-ki 21,056. sz. A polgári iskolai tanulóknak a 

középiskolákba való átlépése körül követendő eljárás tárgyában 
172. lap.

XI. 1877. é v i  r e n d  e l  e t e k .
1 .1876-ki 28,769. sz. Az állami tanintézetekben az izraelita tanu

lók bizonyos napokon az előadások látogatásától felmentendők. 316. lap.
2. 1877-ki 12,766. sz. A két vagy több tantárgyból elégtelen osz

tályzatot nyert középiskolai tanulókkal való elbánás iránt. 858. lap.
3. 1877-ki 18,379. sz. A középiskolai osztályösszevonást kérő 

folyamodványok tárgyában. 860. lap.
4. 1877-ki 24,591. sz. Szabályrendelet a középiskolai tanárok 

helyettesítése tárgyában. 864. lap.
XII. 1878. é V i r e n d e l e t e k .

1. Febr. 13-ki 2752. sz. A középiskolákban tartandó módsze
res értekezletek tárgyában. 3. lap.

2. Febr. 22-ki 18,748. sz. A középiskolai tandíjmentesség módo
sításáról. 9 lap.

3 .  Márcz. 4-ki 1798. sz. A rajztanári és rajztanítói képesítő 
vizsgálat megtartására szervezett vizsgáló bizottság eljárására nézve 
kibocsátott vizsgálati rend tárgyában. 182. lap.
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4. Ápr. 25-ki 4749. sz. A tanulmányi alapból fizetendő taná
roknak kinevezésük utáni 3 év alatt helyettesi minőségben leendő 
alkalmazása tárgyában. 327. lap.

5. Aug. 1. 18,930. sz. Az 1871. évi 20855. sz. rendelettel 
életbeléptetett gymnasiumi tanterv és órabeosztás részleges m eg
változtatása tárgyában. 331. lap.

XIII. 1879. é v i  r e n d e l e t e k .
1. Ápr. 7-ki 7226 sz. Valamely felekezeti tanintézetnek járvá

nyos betegség folytán történt bezárásáról az illető közigatási ható
ság tudósítása tárgyában. 178. lap.

2 .  Máj. 8-ki 6032. sz. A reáliskolai érettségi vizsgálatokra 
kiküldendő szakértő biztosok számára kiadott utasítás tárgyában 
310. lap.

3. Jul. 3-ki 17,630. sz. A gymnasiumi tanítás terve tárgyá
ban. 352. lap.

4. Nov. 6-ki 30,290. sz. A középiskolai tanároknak államásaikon 
való végleges megerősítése körül követendő eljárás tárgyában. 673. 1.

XIV. 1880. é v i  r e n d e l e t e k .
1. Jul. 5-ki 16,179. sz. A gymnasiumi új tanterv teljes élet- 

beléptetésére nézve foganatosítandó átmeneti intézkedések tárgyá
ban. 1036. lap.

2 .  Jul. 14-ki 17,396. sz. A tanárképzés újabb berendezésére 
vonatkozó átmeneti intézkedések tárgyában. 1039. lap.

3. Jul. 31-ki 18,137. sz. A gymnasiumi és reáliskolai tanköny
vek megbirálása körül követendő eljárás tárgyában. 1224. lap.

XV. 1881. é v i  r e n d e l e t e k .
1. Nov. 18-ki 33,010 sz. A nyilvános tanintézeteknél alkal

mazott hittanítóknak az évenkinti tiszti főjelentkezéseknél (Haupt- 
rapportjiValó megjelenésük alól való felmentése tárgyában. 932. lap.

2 .  Máj. 22-ki 11,166. sz. A tanítórendi tagok tanári vizsgálata 
tárgyában. 1815. lap.

3. Nov. 19-ki 29,953. sz. A középiskolai tanulók részére a 
hit- és erkölcstanból saját felekezetűk lelkészei által kiállítandó 
tanjegyek tárgyában. 1838. lap.

XVI. 1882. é v i  r e n d  e l e t e k .
1. 1881-ki 38,424 A középiskolai tankönyvek bírálata ille

tőleg engedélyezése. 131. lap.
2 .  Jan. 30-ki 4567. sz. A középiskolai (gymnasiumi és reál

iskolai) tanárvizsgálatra vonatkozó szabályzat. 135. lap.
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3. Máj. 27-ki 16,321. sz. A középiskolai tankönyvek és segéd
eszközök birálata. 742. lap.

4. Aug. 8-ki 23,811. sz. Az állami valamint a tanulmányi 
alapból fentartott vagy segélyezett tanintézeteknél a tandijak fel
emelése. 1273. lap.

XVII. 1883. é v i  r e n d  e l e t e k .
1. Márcz. 3 :ki 2701. sz. A középiskolai rendtartás 45. §-a  módo

sításával a magaviselet jelzésére használandó fokozatokról. 606. lap.
2 .  Aug. 2-ki 26,141. sz. A reáliskolák tanóra-beosztása tár

gyában. 1359. lap.
3. Aug. 9-ki 26,776. sz. A gymnasiumi .tanterv módosítása 

iránt. 1367. lap.
4. Okt. 27,951. sz. Az eddigi erdélyi tankerületnek két tan

kerületre leendő felosztása tárgyában. 1456. lap.
XVIII. 1884. é v i  r e n d  e l e t e k .

1. 1883-ki 39,757. sz. A szerajevói gymnasium által kiadott 
osztály- és érettségi bizonyítványok közérvényessége ügyében. 123. lap.

2 .  Máj. 12-ki 17,916. sz. Magyarországi tankerületek beosztása 
a középiskolák tekintetében. 878. lap.

3. Jul. 26-ki 26,528. sz. A VIII. osztályt végzett, de az osztály 
vizsgálaton megbukott tanulók érettségi vizsgálata tárgyában. 1774. lap.

4. Szept. 10-ki 30,828. sz. Az évenkinti rendes iskolai bizo
nyítványok kiszolgáltatása tárgyában. 1776. lap.

5. Szept. 18-ki 24,336. sz. Az ösztöndíjas tanulók díjnyugtat- 
ványainak kifizetése tárgyában. 1818. lap.

6. 1884-ki 10,288. sz. Érettségi vizsgálati utasítás. 565. lap.
7. 1884-ki 15,446. sz. A reáliskolák tanterve, a szükséges 

átmeneti intézkedésekkel. 884. lap.
8. 1884-ki 15,814. sz. Utasítás az 1883: XXX. t. ez. 23. §-a 

értelmében a felekezeti középiskolák érettségi vizsgálataihoz kiren
delendő kormányképviselők számára. 912. lap.

9. A felekezeti középiskolák meglátogatása és azokban a fel
ügyeleti jog gyakorlása iránt. 1574. lap.

XIX. 1885. é v i  r e n d  e l  e t e k .
1 . 1885-ki 3040. sz. Az érettségi vizsgálati bizonyítványok, 

valamint a javító, ismétlő és pótló vizsgálati bizonyítványok magyar 
szövege és latin fordítása. 445. lap.

2 .  1885-ki 3887. sz. Szabályzat a középiskolai tan- és segéd 
könyvek megbirálása, engedélyezése és használata tárgyában. 639. lap.



300 /■

3. Máj. 28-ki 21,146. sz. A középiskolákról szóló 1883. évi 
XXX. t. cz.-nek a tanárképesítést szabályzó részei és az 1882. évi 
4567. sz. rendelettel kibocsátott tanárvizsgálati szabályzat között 
helyenkint fennforgó eltérések megszüntetése tárgyában. 743. lap.

4. Szept. 28-ki 24,086. sz. A végbizonyítványok kiállítása 
tárgyában. 1981. lap.

5. Szept. 30-ki 37,724. sz. A középiskolai bizonyítványi másod
latok kiállítása és kiadása körül követendő eljárás szabályozása 
tárgyában. 1984. lap.

6. Okt. 10,155. sz. A középiskolai fölvéti díj tárgyában. 1986. lap.
7. Decz. 1.23.400. sz. A vizsgálati díjak tárgyában. 2214. lap.
8. Decz. 2-ki 44,870. sz. Szabályzat a testgyakorlás, mértani 

rajz (technikai része) és szépírás tanulása alól való felmentés ügyé
ben. 2304. lap.

9. Decz. 12-ki 49,225. sz. A középiskolába járó izr. tanulók 
nak az irás és rajzolás alól szombati napon való felmentése tár
gyában. 2215. lap.

XX. 1886. é v i  r e n  d e l e t e k .
Szept. 3-ki 24,518. sz. Az államtudományi tárgyakból a külföldi 

egyetemen szerzett bölcsészet-doctori oklevelek nostrifikálása tár
gyában. 712. lap.

(Trsztena.)
Osaka K áro ly .

IRODALOM.

H a z a i .

A- katholikus iskolaügy Magyarországban. Literae Authenticae exhibentes 
origines scholarum Hungáriáé, quas pro informanda iuventute post cladem ad 
Mohács viri catholici condiderunt et dotarunt, reges apostoliéi confirma
runt. Collectae et editae a sacerdote archidioeceseos Colocensis (F riderico
W eiser S. J.)

E czíni alatt Kalocsán nagy gyűjteményes munka indult meg, 
mely katholikus felsőbb iskoláink alapítóleveleit és egyéb történe
tökre vonatkozó okiratait közli és ez által nevezetes fényt derít 
hazai nevelés- és oktatásügyünk történetére. Eddig három vaskos 
kötet jelent meg. Az I. (megjelent 1882-ben) közli egész terjedel- 
mökben a következő gymnasiumok alapítóleveleit: 1. Bazin (al.

MAGYAR
IIW 6M A N Y O S AYADÖHA 

KÖNYVTARA
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Polentari Ferencz nagyváradi kanonok 1751-ben). 2. Budai akadé
mia, seminarium és nemesi convictus (al. Szécsény György eszterg. 
érsek 1687-ben). 3. Korpona (al. Olasz Pál vál. püspök 1724-ben).
4. Kassai gymn. (al. III. Ferdinánd király 1654-ben), kassai aka
démia (al. Kisdi Benedek egri püspök 1650-ben és 1657-ben).
5. Kalocsa (al. Batthyány József kalocsai érsek 1765-ben, m eg
újította Kunst József kalocsai érsek 1860-ban). 6. Debreezen (al. 
Bakó János vál. makári püspök 1719-ben). 7. Kőszeg (al. ISzécsény 
György kalocsai és esztergomi érsek 1684-ben és 1694-ben). 8. Győr 
(al. Dalos Miklós győri püspök 1627-ben, Draskovick János győri 
püspök 1637-ben, Szécsény György veszprémi püspök 1654-ben).
9. Nagyvárad (al. Benkovick Ágost nagyváradi püspök 1699-ben).
10. Nyílra (al. Mattyasovszky László nyitrai püspök 1702-ben).
11. Pozsony (al. Pázmány Péter 1626-ban). 12. Pécs (al. Szécsény 
György 1694-ben). 13. Rozsnyó (al. Lippay György eszterg. érsek 
1659-ben). 14. Szepes (al. Petbe Márton kalocsai érsek 1604-ben).
15. Soproni gymn. és nemes convictus (al. Draskovich György 
győri püspök 1650-ben és Lippay György 1661-ben). 15. Esztergom 
(al. Szécsény György 1687-ben). 16. Szathmár (al. Pázmány Péter 
1634-ben). 17. Szeged (jezsuiták számára alapítványt tett Mattya
sovszky László nyitrai püspök 1704-ben, piaristák számára Szeged  
sz. kir. városa 1719-ben). 18. Trencsén (al. Szelepcsényi György 
mint nyitrai püspök 1656-ban, mint eszterg. érsek 1659-ben és Lippay 
György 1660-ban). 19. Nagyszombati gymn. (al Oláh Miklós eszterg. 
érsek 1558-ban, a nemesi convictust Pázmány Péter 1624-ben, az 
egyetemet Pázmány, Lósy, Lippai prímások 1635-, 1642-, 1665-ben).•
20. Kis-Szeben (al. Desőffy István altábornagy 1740-ben). 21. Kolos- 
vári gymn. és akadémia (al. Báthory István 1581-ben). 21. Homonna 
(al. Homonnai Drugeth György 1615 ben). 22. Lőcse (al. I. Lipót 
1673-ban). 23. Nagybánya (al. f I. Lipót és Fenesy György egri 
püspök 1691-ben). 24. Magyar óvár (al. Sidanics János végrende- 
letileg 1739-ben). 25. Mármaros-Szigeth (al. III. Károly 1736-ban). 
26. Pápa (al. Chiáh László, supremus praesidii Pápensis capitaneus 
1628-ban). 27 Ungvár (al. Homonnai gróf Drugeth János 1640-ben, 
magyar nyelvű alapítólevélben).

A II. kötet a következő alapítóleveleket közli: 1. Kanizsa 
(al. Batthyán József gróf, kalocsai érsek 1765-ben). 2. Tata (al 
Esterházy Miklós gróf 1764-ben). 3. Veszprém (al. Volkra János 
gróf, veszprémi püspök 1716-ban). 4. Eger (al. Szécsény György 
1689-ben). 5. Vácz (al. Kollonitz Zsigmond váczi püsp. 1714-ben).
6. Szombathely (alapját megvetette Birhányi István kövesdi plébá
nos, létre hozta Zichy Ferencz gróf, győri püsp. 1772-ben). 7. Privigye 
(al. Kimen Francziska grófnő 1666-ban). 8. Kanta (al. Nagy Mózes 
1696-ban). 9. Beszterczebánya (al. I. Lipót 1688-ban). 10. Sáros
patak (al. Báthory Zsófia 1679-ben). 11. Pesti piaristák gymn. (al. 
Pest város közönsége 1718-ban). 12. Székesfehérvár (al. Amadé
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báróné 1752-ben). 13. Tokaj (al. Pikóczy Eleonora 1712-ben). 
14 Nagy-Károly (Károlyi Sándor gróf 1725-ben). 15. Szent-Annai 
gymn. és nemesi convictus (al. Bibics Jakab aradi alispán és özvegye 
Tömjén Margit 1751-ben és 1774-ben. Ezen alapítványból tartatik 
fenn az aradi gymn.). 16. Zágrábi gymn. és akadémia (többféle 
kezdeményezés után al. II. Mátyás király 1643-ban és Dianessevich 
Miklós zágrábi nagyprépost 1666-ban). 17. Varasd (al. I. Lipót 
1649-ben). 18. Balásfalva (al. III. Károly. 1738-ban). Azonkívül e 
kötet közöl többféle donatiós levelet és bő jegyzetekben a hazai 
történelemre nézve sok érdekes adatot.

A III. Jegvaskosabb kötet a következő gymnasiumok alapító- 
levelét adja: 1. Gyulafehérvár, Hátszeg és Eogaras (al. I. Lipót 
1701-ben). 2. Sárospatak (al. Báthory Zsófia 1666-ban). 3. Kecske
mét (al, Koháry István gróf 1715-ben). 4. Pozsony-Szt-György (al. 
Szelepcsényi György 1686-ban). 5. Belényes (al. Vulcan Sámuel 
nagyváradi görög kath. püspök 1828-ban). 6. Turócz és Vág-Sellye 
(al. Draskoviek György kalocsai érsek 1586-ban). 7. Szakoicza és 
Zsolna (al. Szelepcsényi György 1684-ben). A jegyzetekben, melyek 
e kötetben már jóval több helyet foglalnak el a szövegnél, számos 
idevonatkozó iraton kívül közölve vannak a működő tanárok nevei, 
60 tanárnak rövid életrajza, a tanulók száma, egyéb iskolai ada
tok, ezek közt 154 iskolai drámának czíme, melyet ez iskolákban 
előadtak.

(Pozsony.) P irch a la  Im re.

Görög nyelvtan rövid, áttekinthető előadásban Gerth és egyéb szerzők 
nyomán gymnasiumi használatra készítette ár. M u yw a ld  József. Budapest, 
1887. Kókai Lajos bizománya. 243 1. Ára 1 frt 60 kr.

Nem mondhatjuk, hogy görög nyelvtanoknak szűkében vagyunk, 
hisz legutóbb is három új jelent meg; de ha valaki azt a kérdést vetné 
fel, hányat alkalmazott szerzője a mi tantervűnk követeléséhez és 
nyelvünk természetéhez, az elszám olással hamarosan készen lehetnénk.

Lássuk, ezek közé esnék-e Maywaldé is.
Az „Előszó“-ban a szerző bő tájékozást nyújt róla, hogy mi 

indította könyve megírására s ebben mi vezérelte. Nem adom kivo
natát, csak azt jegyzem  meg, hogy elég sok és fontos oka volt rá.

Lendített e görög nyelvtan-irodalmunk terén, vagy megáll- 
hat-e az eddigiek legjobbjai mellett, az a következő — bár térszűke 
miatt nagyon takarékos —  észrevételeimből Ítélhető meg.

Az iskolai könyvnek — a mellett, hogy a tudományosság mai 
fejlettsége mögött nem áll — két fő tulajdonságra kell törekednie: 
legyen rövid, azaz ne adjon többet, mint a mi az iskolában előfor
duló irók megértéséhez szük séges; legyen könnyen áttekinthető. 
E két követelésnek Maywald könyve tökéletesen megfelel. Maga a 
nyelvtan 138 lapra terjed. Ha valaki csak e számot tekintené, 
rámondhatná biz’ azt, hogy nem épen rövid, de ha figyelme arra
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is kiterjed, hogy a, szorosan tanításra szánt részt sokkal kevesebb 
térre is össze lehetett volna szorítani, nem lehetne kifogása ellene. 
A szerző igen helyesen tette, hogy a könnyű áttekinthetőség ked
véért, határozott külső veszélyeztetésének rovására a térrel nem 
takarékoskodott.

Módszere a gyakorlat terén szerzett gazdag tapasztalatra vall, 
a minek kedvéért itt-ott nemcsak Curtius rendszerétől tér el, hanem 
az újabb tudományos osztályozástól is. Hogy csak egy-kettőt említ
sek, ilyen a 10., 11. lapon a mássalhangzók változása, vagy a 35. 
lapon a szótövek osztályozása. De valamint ez nem von le a könyv 
didaktikai jóságából, úgy csak hasznára van az is, hogy a neveknél 
a V tövüeket a folyékonyak közé sorolta, a v t  tövűeket pedig 
külön fejezetben ismerteti. A műnek csak jó tulajdonságait szaporítja 
— egyebeken kivül — az is, hogy a vojai végű igéket uihjfu előtt 
tárgyalja.

A szótant rövid mondattan követi. A mondattan tárgyalásánál 
napjainkban elterjedtebb már a mondatrészek alapján tárgyalás. 
Maywald itt a régi alaktani és újabb irány egyesítésére törekedett: 
a mondatrészek ismertetésénél az alaktanból, a mondatfajoknál 
pedig az értelemből indul ki. Tantervűnk rendszeres mondattant 
itt úgy se kíván; de ha kívánna is, az a mit ő nyújt, teljesen elég
séges és jó. Itt jegyzem  meg azt is, a miben a könyvnek a többie
kétől igen elütő jó tulajdonságára akadtam, hogy példáit nagy gond
dal gyűjtötte össze, mert azok legtöbbnyire rövid metrikus és tar
talmas axiómák s igy könnyen tanulhatók és megtarthatók.

Egy másik jósága a könyvnek az, hogy mind az alak-, mind a 
mondattanban nagy gondot fordít az analógiákra, első sorban a 
latin, de néha a német nyelv azonos tüneteire; a hangtannál pedig  
itt-ott még a magyar nyelvre is tekint.

„Függelék“-ében az ó ioniai (Homeros) és az új ioniai (Hero- 
dotos) szójárásból annyit ismertet az attikai szójárással összehason
lítás alapján, a mennyi a két iró sajátosságainak megismertetésére 
elegendő.

A mű néhány fő jó tulajdonságának megemlítése után nem 
hagyhatom említés nélkül egyes kis hiányosságait vagy tévedé
seit sem.

„Összetételekben. . . az erős hehezetet kiejtjük“ (a 3. §. végén) 
oda tenném, hogy — az csak kapcsoló h hang, a mely «általában 
hiatus-töltő. A 6. §. elején a magánhangzókat nem ,keményekére 
és ,lágyakéra, hanem valódi és /elhangzókra osztanám. A 8. §.-ban 
„se rendesen  et“ h. ezt mondanám „mindig“ v. „csak.“ A mással 
hangzók változásáról szóló (9— 13.) §§ . szép áttekinthetők ugyan, de én 
az assimilatió, dissimilatió, eiectió alapján tárgyalásukat már csak azért 
is jobb szeretném, mert ezen az alapon sok analog-esetet m agya
rázhatunk meg nemcsak a latinban, hanem a magyarban is. A 
80. §-ban, ha már az idők, módok latin nevei megvannak, meg kellene
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említeni a számokéit is ; azután meg a cselekvést nem foglalnám 
össze az idővel.

A könyv külalakja csinos, Ízléses ; betűi a könnyen olvasható 
cursivek, tiszták, szépek, nem szemrontók.

Mindeme rövid észrevételeim alapján is elmondhatom befejezé
sül, hogy Maywald József műve egyike görög nyelvtanaink leg
jobbjainak.

(Budapest.) K öpesdy Sándor.

Iskolai fali képek a magyar történethez és irodalomhoz. Kiadják A ngyal 
B éla  és V izy  Ferencz főreáliskolai tanárok Körmöczbányán.

Ma már senki sem vonja kétségbe, hogy a tanulás nem áll
hat puszta memorizálásból, hanem értelmes felfogáson kell alapulnia. 
Ezt pedig különösen elősegítik a szemléltető eszközök. Nem tagad
hatni, hogy e tekintetben, kivált a természettudományok terén már 
nálunk is sok történt. De a történelem, kiváltképen a hazai törté
nelem, egészen el van hanyagolva. A bajon történeti múzeumok 
berendezése segítene. Tesznek is itt-ott valamit, de pénzhiány és 
sok egyéb miatt bizony éd eskeveset; alig lehet róla beszélni is. A 
képes felvilágosítások is ritkák. Még a világtörténethez használ
ják néhol a Boroszlóban megjelent Lux-féle Kulturhistorische Wand- 
tafeln-t. Pedig itt is áll, hogy sokkal értelemképzőbb a közelebbi, 
mint a távolabbi. Aztán a nemzeti szempont is kivált a magyar 
történetnél és irodalomnál érvényesülhet. Bizony-bizony a nemzeti 
szempontot minden mellveregetésünk, nagyképűsködésünk mellett 
is elhanyagoljuk, vagy legalább nem részesítjük kellő figyelemben 
az iskolában. Másutt még a stereoskopot és a laterna magicát is 
a nemzeti eszme szolgálatába tudják vonni hazai kép eik kel; a hazai 
motivumú rajzminták meg épen többet érnének, mint akár a Ducol- 
let-félék. Mi még a magyar történetet és irodalmat sem tudjuk 
kellőleg kiaknázni.

Az Angyal-Vizy-féle fali képek ez irányban kívánnak egy  
lépést előre tenni, e fontos feladat megoldására fejtenek ki egy 
bogot. A vállalat s a füzetben 150 táblán magába fogja foglalni a 
jellemzőbb őstörténeti s népvándorláskori emlékeket, fontosabb épü
leti emlékeinket, az érdekesebb hazai művelődéstörténeti dolgokat, 
pl. ruhát, fegyvereket stb., legnevezetesebb királyaink, a legkitű
nőbb hadvezérek, államférfiak, irók, művészek hiteles arczképét. A 
vállalat 150 táblából állván, természetes, csak a legkiválóbb alakok 
juthatnak bele. Minden egyes tábla 85 cm. magas és 60 cm. széles. 
Az első füzet a kiadóknál már kapható s a következő képeket tar
talmazza : Őstörténeti s népvándorláskori emlékek, Római színkör 
O-Budán, Mátyás király, Bethlen Gábor, Pázmány Péter, Lorántffy 
Zsuzsánna, I. Rákóczy György, Mária Terézia, József nádor, gróf 
Széchenyi István, báró Eötvös József. Arany János, Székesegyház 
Kassán, Vajda-Hunyad vára, Koronázási jelvények. Kétségkívül jó
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hatású lett volna, ha a kiadók az egész vállalat tartalmát pontosan 
közölték volna. Az első füzet meggyőz bennünket arról, hogy a 
képek jól, szépen vannak rajzolva s e tekintetben garantiát nyúj
tanak a következő füzetekre i s ; látjuk, hogy az első füzet képei 
beleillenek a vállalat programmjába s ez biztató jel a további füze
tekre, de nem teljesen megnyugtató bizonyosság. Az eddig m egje
lent képek minden tekintetben sikerültek s mi bízva nézünk a foly
tatás elé. E tanév alatt az egész mü megjelenik. Egy füzet ára 7 frt 
50 kr., mind a 150 képé 70 frt. Drágának látszik, de mégis olcsóbb 
a külföldi hasonló nemű vállalatoknál. íg y  pl. a már említettem s 
nálunk már használatban levő, csak 50 táblából álló Lux-féle fali 
képek ára 52 frt 80 kr. Pedig ezek sokkal nagyobb fogyasztó 
közönséggel állanak szemben, a mi kiadóink ellenben nagyon is 
kérdéses sikerű vállalatba kaptak.

Én a magam részéről a vállalatot örömmel üdvözlöm s fel
hívom rá kartársaim szives figyelmét.

(Körmöczbánya.)
Dr. Versényi György.

Külföldi.
Anleitung zum mathematischen Unterricht an höheren Schulen. Von D r. 

F r. R e id t. Berlin 1886. Grote’sche Verlagsbuchhandlung. 252 1. 8r. A ra?

E rövid ismertetés^megirásának az az egyedüli czélja, a mi elég  
nyomós ok, hogy az idéztem mű, mely a középiskolai mathematikai 
tanítást kétségkívül előbbre viszi, szélesebb körben ismeretessé legyen.

Ki ne érezte volna kezdő tanár korában, sőt — bátran mond
hatom — később is a nehézséget, melyet le kell itt ott küzdeni, 
mikor, a mathematikai tudomány rendszerét oly formán akarják 
feldolgozni az iskolában, hogy a tanulók a megelőzők folyománya
ként maguktól kijelöljék a tovább haladásirányát? A geometriában 
oly sokszor előforduló segitővonalak meghúzása pl. nem kedvet
lenítette-e el mindannyiszor a hivatását érző tanárt, valahányszor a 
tanulók önmaguk nem jutottak rá arra, mint a dolog lényegéhez 
tartozó dologra ?

Ily szempont vezette Eeidtot műve megírásánál, mely mond
hatni mint úttörő áll, kalauzul ajánlkozva különösen a pályája 
kezdetén álló tanárnak ; meríthet azonban belőle tanulságot nem egy 
helyen még a tapasztaltabb is.

Az irodalomban methodikailag nem egyszer dolgozták már 
át az elemi iskola an yagát; ily értelmit mü azonban, mely a közép
iskolai mennyiségtani részt tárgyalná, mind eddig nem volt. E héza
got szándékozik pótolni Reidt müve, s megjelenése minálunk is idő
szerű, hiánypótló és viszonyainkba bele illik.

Az egyetemek u. is általában csak magasb tudományos kikép
zésről gondoskodnak, s így a kezdő tanár tárgyával nagyobbára
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uem tud módszeresen bánni. E bajon nem segíthet még az egy 
két évi próbatanítás sem teljesen, mert ily rövid idő közben nem 
mehet át módszeresen az ember az egész gymnasium mathematikai 
anyagán. A túlterhelést is tán nem egyszer a tanítványokkal való 
helytelen bánásmódban lehetne keresni.

Van azonban még egy körülmény, mely a gymnasiumnál 
működő fiatal mathematikus tanárnak módszeres kiképzésére nézve 
igen káros. Az a körülmény az, hogy a mathematika tanára 
társai, nagyobb számmal nyelvészek közt egyes egyedül áll s ezért 
a tárgyára vonatkozó időnkinti módszeres útmutatások, közös megbe
szélések elmaradnak. Ily viszonyok közt önmagán tett megfigyelésből 
meríthet ugyan okulást; de ha nem kiválóan lelkiismeretes és 
törekvő, bizony akkor nem zökken ki a rendes kerékvágásból, taní
tása csekély eredményein azzal vigasztalódik, hogy a tanulóknak 
nincs a mennyiségtanra tehetségük, egy szóval a paedagogiai töké
letesedés, mely kétségkívül megteremné a tanítás terén áldásos 
gyümölcsét, elmarad.

A szerző két részre osztja művét. Az első részben a mathe
matikai tanításról á lta lában  szól s igen hálás feladatot végzett, 
midőn kifejti annak a tanításnak hasznát, mely némcsak bebizo
nyításra tanít, hanem arra, hogyan kell bebizonyítani, tehát a bizo
nyítás módszereire van különös figyelemmel. E czélt az által érhetni 
el, hogy a tanuló leikéből újra kifejtjük az igazságok sorát, miköz
ben a tanuló értelmét azon valószínű psychologiai kényszerhely
zetbe juttatjuk, mely a tudomány történeti fejlődésénél —  ritka 
eseteket kivéve — minden új igazság megalapításakor előállott. 
Eleinte lassú ugyan az ily éríelmű haladás; de a bizonyító mód
szerek tudatos megismerése később busásan megtéríti azt az időt, 
melyet elsajátításukra fordíttattunk. A tanulók ugyanis maguk is 
képesekké lesznek egyes igazságok bebizonyítására, tudományuk 
tehát activvá le sz ; ez pedig új munkásságra serkenti őket, mert 
látni fogják, hogy egy tudományban sincsenek az egyes igazságok 
egymással szorosabb kapcsolatban, s hogy e kapcsolatot a gondol
kodó ész mindig föllelheti, ha kellő fáradságot vesz magának.

A második vagyis különös részben az algebra és geometria 
egyes szakaszainak fontosságát, az egészhez való viszonyukat, tár
gyalásuk módját ism erteti; figyelmeztet a tanításuknál rendesen 
elkövetni szokott hibákra és módot nyújt e hibák kikerülésére. 
Végre minden tanításbeli egység megbeszélése után az arra vonat
kozó jelesb irodalmi műveket is felsorolja s így egyes tanároknak 
szakukban való kiképződésére is útmutatással szolgál.

Kezdő tanárnak szinte nélkülözhetetlen könyv ez, tapasztal
tabbnak pedig eddigi, tán nem egészen tudatos eljárását többször 
az öntudat magaslatára emelő s éppen ezért tanulságos, egyúttal 
pedig kellemes olvasmány.
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Reidt műve a különben jeles, de nagyobb szábásu feladatá
nál fogva a mennyiségtanra csak szűkén kiterjeszkedő „Utasítások“ 
sikerült mennyiségtani kiegészítését képezi; azért melegen bátor
kodom azt szaktársaim figyelmébe ajánlani.

(Budapest.)
Dr. Or may Lajos.

KÖZOKTATÁSI SZEMLE.

B E L F Ö L D .

Megjegyzések a miniszteri jelentéshez.

Utolsó füzetünkben hű képét adtuk az idei miniszteri jelentés 
középiskolai részének és gondosan készült, teljesen objektiv kivo
natban közöltük a jelentés legfontosabb adatait. De ezzel még nem 
végeztünk a jelentéssel. A jelentés mint munka is számot tart a 
méltatásra s az egyes adatok fontos tanulságok levonására adnak 
alkalmat. E tekintetben a jelentés, melylyel azelőtt alig törődtek, 
mind hasznavehetőbbé válik és jelentőségének elismerése mind szé
lesebb körökbe terjed. Mi is nehány megjegyzéssel szivesen közre
működünk abban, hogy a jelentésre a közfigyelmet felhívjuk. Nem  
birálgatni szándékunk, hanem a jelentés olvasása közben fölme
rült észrevételek közlése, a mi talán másokat is arra ösztönöz, 
hogy e fölötte érdekes és fontos tárgygyal foglalkozzanak.

Legelső észrevételünk talán kicsinyesnek látszik, de a jelentés
ről Írónak önkénytelenül jut eszébe. Ki a mű szerzője ? Formailag 
maga a miniszter, kit a mű szerzője sok helyen, első személy
ben szólaltat meg, (pl. minden osztály tanulóit három csoportra 
osztom kor tekintetében), noha mindenki tudja, hogy nem a 
miniszter dolga statisztikai adatokat feldolgozni. Mi ennek a furcsa 
szokásnak az oka? Nem tudjuk, de a szokást nem helyeselhetjük. 
A jelentés tudományos munka, melyért a szerző, nem pedig a mi
niszter tartozik a felelősséget elvállalni. Másutt is, de nálunk is más 
minisztériumokban így van ez, s az efféle jelentések az illető szerzők nevei 
alatt jelennek meg, Helyes volt-e, hogy az előbbi jelentések fogyatékos 
és hibás voltát a miniszter tekintélye takarja ? Hogy pedig a mostani 
jelentésnek középiskolai része hasonlíthatatlanul jobb az előbbieknél, 
az, mint sokan tudják, csak a minisztérium középisk. szakosztályá
nak az érdeme, hol a miniszteri tanácsos két derék fiatal tanár 
segítségével gondoskodott a munkáról. Egészen helyén való volna, 
ha e tényállás a középiskolai rész czímlapján is kifejezést találna.

22Tanáregyesületi Közlöny. XX.
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A jelentés jókora kötet, 366 lapra terjed, a középiskolákról 
szóló része maga 100 lap. Ez pedig csak a „kis“ jelentés, a nagy 
minden harmadik évben jelen meg. Hogy a középiskolai rész 
ily terjedelmes, épenséggel nem sajnáljuk, mert joggal dicsérték e 
részt a napi lapok. Az adatok gonddal s észszerűen vannak feldol
gozva s okos kommentárral összekapcsolva, mely kutatgató, rai- 
sonnáló irányánál fogva olvasmánynak is kellemes, a mit statiszti
kai művekről rendesen nem igen mondhatni. De most, hogy a 
minta megvan, épen nem szükséges, hogy minden évben ily terje
delmes jelentés jelenjen meg. Elég, ha minden harmadik évben jön 
terjedelmes jelentés, a közben eső években pedig néhány lapra ter
jedő rövid kimutatás. Ez nemcsak a költségek és munka tetemes 
megtakarításával járna, hanem módot adna a részletes jelentésnek  
még gondosabb, nagyobb apparátussal történő kidolgozására. Három 
évre terjedő számadatok biztosabb alapot is adnának sok következ
tetésnek, mely most egyetlen egy esztendőnek esetleg tünékeny jelen
ségére támaszkodik.

E terjedelmes jelentésre vonatkozólag némely óhajtásunk is 
volna. Statisztikai adatok akkor válnak legtanulságosabbakká, ha bő 
összehasonlítások uj világosságot derítenek rájuk. Nagyon szeretnék, 
ha a jelentés a mi adatainkat összehasonlítaná a megfelelő külföldi 
adatokkal. Tudjuk, hogy itt nagy óvatosságra van szükség, mert 
csak egynemű adatok alkalmasak összehasonlításra, némely viszo
nyok pedig, mint teljesen sajátosak, egyátalán nem hasonlíthatók 
össze külföldiekkel; de a hol az összehasonlítás e logikai feltételeit 
teljesíthetjük, a statisztikai adatok fölvilágosító erejét rendkívül növel
jük. Némely más kívánságunk is volna. A legfontosabb az illető kérdő 
ivek megváltoztatása volna, melyeken a statisztikai anyagot gyűjtik. 
Néhány évvel ezelőtt a tanáregyesület választmánya tett is erre 
vonatkozó m egjegyzéseket a minisztériumnak, nem tudjuk minő siker
rel. Jó volna, ha ez ivek az orsz. stat. hivatal elé is kerülnének, 
hogy esetleg összhangzásba hozassanak az ott dívó anyaggyüjtő 
és feldolgozó eljárással. A mostani kérdő ívek nehány kérdő pontja 
czélszerűtlen, pl. nem kérdik a szülők lakóhelyét, úgy hogy nem tud
hatjuk, a mi pedig elég fontos volna, hány szülő taníttatja helyben 
fiát, hány más helyen stb. Az egész jelentés szerkesztésére vonat
kozólag pedig bátrak volnánk a Közlönyben megjelent egy régibb 
indítványt ismételve ajánlani, hogy a természetökre egymáshoz tar
tozó adatok egy csoportba foglaltassanak s akkor elég volna három 
főcsoport. Az első magába foglalná a közművelődési adatokat, (inté
zetek s tanulók száma, vallása, nyelvismerete stb.), a második a taní
tás teltételeire vonatkozó adatokat (intézetek fölszerelése, tanárok 
stb.), a harmadik a tanítás eredményeire vonatkozókat (előmenetel, 
magaviselet, éretts. vizsgálat stb.). Éz az áttekintést és okulást is 
megkönnyítené.

A jelentés egyes szakaszait igen rövidre vont megjegyzések-
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kel akarjuk kisérni. Az első fejezetben, mely a középiskolákkal 
általában foglalkozik, az adatok igen czélszerűen és helyesen vannak 
csoportosítva. Főfontosságu, bogy a miniszter rendelkezése a veze
tése alatt álló intézetek, melyek azelőtt egy csoportot képeztek, 
most kettőt képeznek, a mint múlt havi közleményünkben bőven 
el volt mondva. A középiskoláknak egyes városok szerinti megosz
lása, melyet tavaly Közlönyünk is a jelentés alapján összeállított, 
bőven van ism ertetve; kitűnik, hogy majdnem minden nagyobb 
városunk rendelkezik középiskolával, de mégis találkozik 5 megye, 
Csanád, Fogaras, Torda-Aranyos, Turócz, Ugocsa, melyben közép
iskola nincs. Az egyes szerzetek gymnasiumai is külön vannak össze
állítva. (Kegyesrendi 17, kegyesrendi vegyesen más tanárokkal 7, 
benedekrendi 6, premontrei 4, vegyes 1, cziszterczita 4, ferenczrendi 
3, minorita 4, jezsuita 1, világi pap 3 intézetben tanított). A pár
huzamos osztályoknak is teljes összeállítását vesszük. Igen becses 
az intézetek tannyelvére vonatkozó összeállítás. Végre megtudjuk, 
m ég pedig az intézeteknek egyenkint való megnevezésével, hol és 
mily mértékben vegyes a tannyelv, s ezek az adatok nagyon m eg
nyugtatók. A magyar nyelv mindössze vagy 18 intézetben nem játszsza 
a főszerepet, e 18 intézet közül 7 német, 4 román tannyelvű, 7-ben 
pedig a magyar csak melléktannyelv. Két év előtt még az az ijesztő 
mondat volt a jelentésben, hogy nekünk 27 két és 20 hármas tan
nyelvű középiskolánk van, minden további kommentár nélkül.

A második rész a középiskolai tanulókról szól és nagy éles- 
elműséggel egész sorozatát adja az uj összeállításoknak. Egy cse
kélységet mégis nem vettek tekintetbe, valószínűleg, mert az illető 
adatok nem voltak meg. Megtörténik ugyanis, hogy középiskolai 
tanulók évközben is iskolát változtatnak, vagy pedig magántanulók 
lesznek, a mit a jelentés figyelmen kívül hagy, úgy hogy az illető 
tanulók kétszer szerepelnek a beirottak (ill. magántanulók), egyszer 
meg a kimaradottak közt, a mi aztán a végösszeget két helyen 
meghamisítja. Ha pl. 1000 tanuló közül 10 évközben iskolát vál
toztat, akkor e tíz kétszer iratkozik be, a végösszeg tehát lesz, hogy 
beiratkozott 1010 tanuló. Ha pedig ez 1000 tanuló közül végkép 
kimaradt 70 tanuló, akkor ama 10 is hozzájuk számíttatik, lesz tehát 
hogy 1010 tanuló közül ki maradt 80, tehát 1000 közül 79, holott 
igazság szerint 1000 tanuló közül kimaradt 70. Egy uj rovat a kérdő
íveken, hogy hányán jöttek át évközben más középiskolákból (vagy 
lettek rendes tanulókból magántanulókká), könnyen segítene e kü
lönben nem nagy bajon. Mert hiszen egészben valószínűleg igen 
kevés azok száma, kik évközben intézetet változtatnak, vagy ny. 
tanulókból magántanulókká lesznek.

Igen örvendetes jelenség a jelentés e szakaszában, hogy, mint 
már a minapi czikk említette, a tanévet végzett tanulók száma, noha 
a beiratkozottaké fogyott, mégis elég tetemesen szaporodott, továbbá,

22*
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hogy a reáliskolák mindenképen em elkedtek; külön említésre méltó 
azonban a reálisk. У. osztálybeliek tetemes emelkedése:
1882/3-ban 1000 reálisk. tanuló közt 541 járt az V.-be 188%-ben,
188%-ben „ „ „ r 545 „ „ 188%-ben,
188%-ben „ „ „ „ 602 „ „ „ 188%-ban.
E szakasznak minden része bővelkedik érdekes adatokban. Meg
tudjuk pl. hogy a középiskola I .  osztályok száma a tanulók szá
mához mérve kevés, hasonlókép a középiskolai ötödik osztályok 
száma a csonka tanintézetek miatt a negyedikhez képest kevés ; 
aránylag legtöbb magántanu ó az ev. rét', középiskotákban volt 
(1000 tanuló közül 35); legkevesebb tandíjmentes van az ág. ev. 
középiskolákban; a reform, gymnasiumokban a tanulóknak 78% -a 
csak magyarul beszél; a nem magyar anyanyelvű tanulók (11289) 
közül 10025, azaz 88‘8% -a beszél magyarúl stb. A tanulók élet
korára vonatkozó adatokból azt látjuk, hogy rendkívül nagy az 
elkésve belépők száma; így az első osztálybeliek közt van 2012 
(21-4%) 9— 10 éves, 5271 (56% ) 11— 12 éves, 2122 (22-6%) több 
éves tanuló ; ha meggondoljuk, hogy a második csoportbeliek közül 
azok, kik midőn az első osztályba beiratkoztak, már 11 évesek  
voltak, de még inkább azok, kik már akkor 12 évesek voltak, 
nagyon elkéstek, —  mert már bevégzett 9 évesek iratkozhatnak be, 
úgy hogy a 11 évesek két, a 12 évesek három évvel később jöt
tek, — akkor e tüneményt külön gondos megfigyelés tárgyává 
kellene tenni. Talán nem ártana, ha az évszámokat egyenkint ven
nék, nem párosán csoportosítanék. — A szülők társadalmi állására 
vonatkozó rovat, mint a jelentés maga is elismeri, reformra szőrül, 
íg y  is megtudjuk belőle hogy főleg az alacsonyabb osztályok szü
löttjei özönlenek nagyobb mértékben a reáliskolákba, mi a reál
iskolai tanulók szaporodásának örvendetes tényére némi árnyékot 
vet. Igen érdekes a középiskolai tanulók előmenetéről szóló fejezet, 
mely új szempontból csoportosítja az adatokat, mint a Közlönynek 
említett múlt havi czikkében is említtetett. Kitűnik, hogy a reáliskolák 
eredménye jobb, mint a gymnasiumoké, vagy más eshetőséget 
véve tekintetbe, hogy a reáliskolák szigorúbban osztályoznak, mint 
a gymnasiumok. Az állami intézetekben is az eredmény rosszabb 
(vagy pedig szigorúbban van megbírálva), mint a felekezetiekben. 
Az ágostaiaknál az eredmény a legfényesebb.

Az említett új szem pont: a bukott tanulók számának az elég
ségesek számához való viszonyítása jogosultságában nem egészen 
világos előttünk. Mondjunk p éld á t:

I. II.
Az állam rendelk. és vezetése A felek, főhatóságok 

alatti intézetekben volt : alatti intézetekben volt г
mindenből j e l e s ........................  1766 & 6%  1122 9-5%

n legalább jó . . . . 5081 19 % 2641 2 2 ‘2%
„ legalább elégséges 13,813 51*6% 5420 45-5%
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1 tárgyból bukott
2

több
П П

7?

I. II.
Az állam rendelk. és vezetése A felek, főhatóságok 

alatti intézetekben volt . alatti intézetekben volt
2589 9-7 o/0
1317 4-9%
2196 8-2%

26,762 lOU

1178 9-9%
642 5-4%
890 7-5 %

11,893 100

Hasonlítsuk össze a százalékszám okat: A felekezeti intézetekben 
több a jeles, több a jó tanuló, kevesebb a több tárgyból bukott, a mi 
k edvező; majdnem egyforma az egy tárgyból bukottak száma, va
lamivel nagyobb a két tárgyból bukottak száma, a mi kedvezőtlen ; 
egészben véve az eredmény sokkal kedvezőbb ; tehát kell, hogy keve
sebb is legyen az elégségesek száma, minthogy amott kevesebb a 
jók  s jelesek száma. A jelentés most szembe állítja egymással az 
elégségesek s elégtelenek számát s m ondja: 1000 elégséges tanulóra 
jut az I. (állami) csoportban 441 bukott, a második csoportban 501 
bukott s habár nem mondja egészen nyíltan, de sejteti, hogy ez a 
viszony voltaképi igazságos mértéke a tanítás eredményének. Nem 
látjuk át, miért? Minthogy az I. csoportban aránylag sokkal nagyobb 
az elégségesek száma, mint a II. csoportban, a bukottak arány
száma pedig mind a két csoportban egyforma (22-6 : 22'8), igen ter
mészetes, hogy az elégségesek száma viszonyítva a bukottak számá
hoz, az I. csoportban kisebb számot fog adni, mint a második cso
portban. De mit bizonyít ez?  Mennél nagyobb lesz az elégtelenek  
hasonló száma mellett az elégségesek száma, annál kisebb lesz ez 
az arányszám, ámbár ugyanahhoz az eredményhez érünk, ha az 
elégségesek hasonló száma mellett az elégteleneké fogy. De ked
vező eredmény e az, ha sok az elégséges (azért mert a jelesek s jók  
száma csekélyebb), míg a bukottak arányszáma egyforma ? Ha én 
100 tanuló közül 25-öt buktatok, 50-nek elégségest adok, 20-nak 

jót s csak ötnek jelest, jobb eredményt értem-e el, mint az, ki 
100 közül ugyancsak 25-öt buktatott, de 10-nek adhatott jelest, 
25-nek jót, úgy hogy csak negyven számára maradt elégséges ? 
Hiszen ez esetben is 50 elégségesre jut 25 bukott az I. csoportban, 
40 elégségesre, 25 bukott a II csoportban, tehát 100 elégségesre 
amott 50, emitt 62 ’5, de azért mondható-e, hogy ott az eredmény 
kedvezőbb ? Ez minden esetre bővebb fejtegetést követel.

A következő szakaszokra vonatkozólag csak néhány kívánsá 
got bátorkodunk hangoztatni. Nem lehetne-e az éretts. vizsgálatok
nál a latin nyelvből pótló érettségit tevő reáliskolai tanulók számát 
külön feltüntetni ? Úgy szintén azokét is, kik csak egy tárgyból tesznek 
pótvizsgálatot? Az érettségiről szóló szakasz általában igen szűk
markú. —  A tanárokra vonatkozó fejezetben híjját érezzük azoknak 
az adatoknak, melyek a tanárok koráról, szolgálati éveiről, fizeté
séről (az átlagszámok megvannak), nyugdíjáról (a felek, intézetek
ben) szólnának. A tápintézetekről, alumneumokról csak az intézetek



312

ben található helyiségek rovatában van szó, holott az ilyenekre 
vonatkozó adatoknak nagyon megörülnénk. A tankönyvek statisz
tikája is egyike volna a legérdekesebbeknek, s a szükséges adatok 
bizonyára a kormány rendelkezésére állanak.

Az állami felsőbb leányiskolák látogatottsága.

Tizenkettedik éve már, hogy a budapesti, tizedik éve pedig, hogy 
a m.-szigeti és trencséni felsőbb leányiskolát felállították. Ez alkalommal 
nehány reflexiót akarok koczkáztatni a felsőbb leányiskolák mivoltáról 
és azok látogatottságáról.

Molnár Aladáré az érdem, hogy nálunk is a népiskoláknál magasabb 
fokú nőiskolák jöttek létre. Czéljukat 1876. évben a budapesti felsőbb leány
iskolák számára irt és kiadott szervezetben ily szavakkal jelölte k i: 
„Ezen nyilvános intézet (felsőbb leányiskola) czélja alkalmat nyújtani arra 
hogy benne társadalmunk női tagjai neműk sajátlagossága és a társadalmi 
jelen viszonyok által feltételezett, de egyszersmind oly mérvű általános 
műveltséget szerezhessenek, a mely egyfelől élethivatásukra szükséges, 
és másfelől megfelel azon általános műveltségnek, melyet a férfiak saját 
életczéljaik érdekéből gymnasiumi és reáliskolai középtanodáinkban nyer
hetnek“. Ez a felsőbb leányiskolák mivoltának oly világos képét adja, 
hogy ehhez magyarázat nem szükséges. Sajnos, hogy mind ennek 
daczára a felsőbb leányiskolákat sokan inkább felső népiskoláknak tartják 
vagy ezek kategóriájába sorozzák és nem akarják őket női középiskolák
nak elismerni.

Molnár Aladár azon eszméje, melynek kifolyása a budapesti, m.-szi
geti és trencséni felsőbb leányiskola felállítása vala, csakhamar ország
szerte érvényre jutott, a mennyiben a kormány és utóbb egyes városok 
is versenyre keltek, hogy ily fajta intézeteket szervezzenek és felállítsanak. 
A kormány a fentnevezett helyeken kívül felállított még Lőcsén, Sopron
ban, Pozsonyban, Beszterczebányán és Temesvárott felsőbb leányiskolákat, 
és évi segélyt ad a kolozsvári városi felsőbb leányiskolának ; e szerint 
tehát jelenleg 8 állami és 1 államilag segélyezett felsőbb leányiskola 
van az országban.*)

A felsőbb leányiskola szervezete és tanterve ez iskolák fennállása 
óta több lényeges változáson ment keresztül. Ugyanis a Molnár Aladár 
által készített szervezet értelmében a felsőbb leányiskola 3 tanfolyamból 
állott volna, úgymint előkészítő (1 év), középiskolai (4 év) és tovább
képző felsőbb (2 év) tanfolyamból. (A kolozsvári részben megőrizte e 
szervezetet.) Az előkészítő tanfolyam megfelelt az elemi iskola 6-ik osz
tályának, a többi tanfolyam pedig e fölé lett volna helyezendő ; de mielőtt

*) A budapesti VI. kér. áll. tanítónőképzöintézet mellett fennálló gya
korló iskola az 1885/e. tanév kezdetével szintén felsőbb leányiskola lett.

A  szerk .
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e külön tanfolyamok érvényre jutottak volna a közoktatási minisztérium 
1879. évi 12400. sz. a. rendeletével ezeket megszüntette és helyettük egy 
hatosztályú tanfolyamot rendelt e l ; ezen hatosztályú tanfolyamnak az 
első osztálya úgy mint eddig, az elemi iskola 6-ik osztályának felelt meg. 
Az 1883. évi augusztus 11. napján 26,386. sz. a. kiadott miniszteri 
rendelet a hatosztályú tanfolyamot leszállította olyképen, hogy annak első 
osztályába már oly leányok felvehetők, kik az elemi iskola 4-ik osztá
lyát kielégítő sikerrel végezték. A tanárok ügyében is változás történt. 
Míg a Molnár Aladár-féle szervezetben határozottan ki van téve, hogy 
a felsőbb leányiskola közép- és felső tanfolyamában csakis középiskolákra 
képesített tanárok és teendőikre kellően képzett nők alkalmaztathatok ; 
addig az 1883. aug. 11. k. 26,386. sz. a., de különösen az 1885. évi 
aug. 25. k. 32,561. sz. a. kiadott miniszteri szervezetek e tekintetben 
már nagyon sokat engedtek, a mennyiben jelenleg a felsőbb leányisko
lához akárminő képzettségű illetve képesítésű tanerő alkalmazható és 
kinevezhető.

A mi a felsőbb leányiskolák tantervét illeti, az daczára az idő 
rövid voltának, sok változáson ment keresztül. Az 1883— 84. iskolai 
évig minden felsőbb leányiskola úgy szólván saját tanterve szerint dol
gozott. Hogy ez az anomalia megszűnjék, a vall. és közokt. minisztérium 
1883. aug. 11.-én adott ki egy általános tantervet, mely valamennyi 
felsőbb leányiskolákra kötelezővé tétetett; ezen tantervet az 1885. évben 
egy uj miniszteri tanterv váltotta fel, mely azonban, sajnos, nem kör.y- 
nyítést hozott, hanem a tantárgyak nagy halmazát rendelte tanítani, s 
a heti óraszámot még szaporította.

Lássuk most, mennyire felelnek meg a felsőbb leányiskoláknak 
azon városok, a melyekben ezek felállíttattak. A budapesti felsőbb leány
iskoláról nem szólunk, az a magas tandíjnak daczára roppant népes. A 
vidéki felsőbb leányiskolák közül —  a mint azt már említém — legré
gibb a m.-szigeti és trencséni. A kik a felsőbb leányiskola hivatását ismer
ték, elejétől fogva tisztában voltak azzal, hogy mind M.-Szigetnek, mind 
Trencsénnek felsőbb leányiskola sok. Tudta ezt maga Molnár Aladár is, 
s épen ezért országgyűlési beszédjeinek érveléseiben — melyeket ez isko
lák felállítása érdekében az 1876. évi állami költségvetés tárgyalása 
alkalmával mondott, —  leginkább arra támaszkodott, hogy mindkét helyen 
a nemzetiségi, nyelvi s felekezeti viszonyok teszik kívánatossá ily isko
lák alapítását, nem épen a megnevezett városok, hanem egész vidékük 
számára. — Azonban az azóta elmúlt 9 év tapasztalatai nem látszanak 
a fent említett szép érvelések mellett bizonyítani.

Tagadhatatlanul szerencsésebb volt a közoktatási kormány a későb
ben Pozsonyban, Sopronban és Temesvárott felállított felsőbb leányisko
lákkal ; de viszont kevésbbé szerencsés gondolat volt Lőcsén és Besztercze- 
bányán felsőbb leányiskolát felállítani.

A következő hiteles adatok képét adják a felsőbb leányiskolákba 
járó növendékek múlt és ez idei látogatottságának :
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1885— 86. tan év .

a
•SN H e l y e k

O s z t á l y o k o02 -o 
2 'о 3

m’i;
2 = 2f 'S §S-.

Оm I. II. Ili. IV. V. VI.
mmо > o S 

oS

i B udapest.............. 53* 74* GO GO tt 68* 52* 26 361 . -- — —

2 Máramaros-Sziget . . 25 17 11 7 8 3 71 56 15 10800
3 Trencsén ................ 15 19 16 6 1 3 60 47 13 4400
4 Sopron .................... 28 25 19 12 6 — 90 78 12 23200
5 L ő cse ........................ 13 25 14 9 13 - 74 54 20 6600

• 6 Pozsony.................. 1 41 35 31 — — - 107 74 33 48000
7 Beszterczebánya .. 24 33 18 — - - 75 41 33 7150
8 Temesvár .............. 54* 28 — — — — 82 73 9 33700
9 Kolozsvár............... 33 21 16 10 i 80 29000

A *-gal jelzett osztályok parallelek voltak.

1886— 87. tan év .

a-гвSJ02tnc02
H e l y e k

O s z t á l y o k
Összesen

I. II. III. IV. V. VI.

1 B udapest................ 52 64* 68* 83* 58* 26 351
2 Máramaros-Sziget. . 33 25 17 8 8 5 96
3 Trencsén ........ 17 18 15 8 1 0 59
4 Sopron .............. 40 28 21 11 5 — 105
5 Lőcse ........ 9 24 17 14 7 8 79
6 Pozsony . 39 36 29 19 — — 123
7 Beszterczebánya. . . 15 19 17 18 — — 69
8 Temesvár . . . . 35 40 24 — _ _ 99
9 Kolozsvár. . .

’

45 28 16 11 100

A *-gal jelzett osztályok parallelek.

E szerint tehát a vidéki felsőbb leányiskolák közül az 1885— 86. 
tanévben leglátogatottabb volt a pozsonyi, kevésbbé látogatott volt a tren- 
cséni és in.-szigeti; az 1886 — 87. tanévben pedig szintén legtöbb tanu
lója \an a pozsonyi felsőbb leányiskolának, legkevesebb a trencséni és 
beszterczebányainak. A m.-szigeti felsőbb leányiskolának ez idén 25-el 
tóbb növendéke van ugyan, csakhogy a három felső osztály ott oly gyéren
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van látogatva, hogy ez iskola biztos jövője iránt még kételyek marad
nak fen. A vidék leginkább a pozsonyi és beszterczebányai felsőbb 
leányiskolát veszi igénybe, kevésbbé a lőcseit, m.-szigetit, trencsénit és 
sopronit, legkevésbbé pedig a temesvárit. Ha tekintetbe veszszük az említett 
városok lakóinak számát, kitűnik, hogy a felsőbb leányiskolák bizony 
nem a legnépesebb városokban állíttattak fel. Trencsén a legkisebb város 
valamennyi közt, utána következik Lőcse, aztán Beszterczebánya és végül
M.-Sziget. Mit kívánhatunk ilyen kis városoktól, mikor még Sopronban 
is eddig nem voltak képesek a 6-ik osztályt felállítani, már pedig min
den eszközhöz nyúltak, sőt a heti óraszámot is leszállították és még sem 
akadt növendék ez osztály számára.

E városok továbbá maguk, valamint vidékök is, nagyon szegény, 
pedig a felsőbb leányiskolák a jobb módúak részére állíttattak fel.

Ez intézetek fentartási költségeit (L. a Közi. nov. sz. 190. 1.) viszo
nyítva az egyes felsőbb leányiskolákba tényleg járó tanulók számához 
különösen Trencsént, Lőcsét, Beszterczebányát és M.-Szigetet véve tekin
tetbe, azt látjuk, hogy e helyeken egy-egy növendéknek iskoláztatása az 
államnak 210— 240 írtjába kerül még akkor is, ha a fent említett összegből 
levonjuk azon pénzösszeget, melyet a növendékek iskolai tandíj czimén 
az állampénztár javára befizetnek ; ezen pénzösszeg pedig úgy gondolom 
mindössze nem igen sokat tesz, mert az ily kis és szegény városokban 
felette sokan folyamodnak a tandíj elengedéséért, igy pl. a trencséni 
felsőbb leányiskolákban az idén a növendékeknek majdnem fele folyamo
dott és meg is nyerte a mentességet. Az 1 885—86. évben az m.-szigeti 
leányiskolában az egész tandíjtól fel volt mentve 34, és a tandíj felétől 
9 növendék; azt hiszem, hogy az idén is annyian lesznek, ha többen 
nem ; s igy van az a többi vidéki kis városokban elhelyezett felsőbb 
leányiskolákkal is. Hogy az ilyen drága iskolák az államnak is fejtörést 
okoznak, nem csodálom !

Az állam, hogy a vidéki felsőbb leányiskolák helyi viszonyaiból 
származó bajain segítsen, még azon nagy áldozatokra is vállalkozott, hogy 
a felsőbb leányiskolák mellé internatusokat állított fe l; az internatusok 
némely helyen igen szépen virágoznak, így pl. Pozsonyban, hol 25 ben- 
lakó növendék van; Temesvárott, hol 16, Beszterczebányán 13 a ben- 
lakók száma; de kevésbbé virágzik Lőcsén, hol 5 és Trencsénben, hol 
csak 2 benlakó növendék van.

Ezen adatokból tehát látjuk, hogy a trencséni, m.-szigeti, lőcsei 
és beszterczebányai felsőbb leányiskola, —  (A beszterczebányai felsőbb 
leányiskoláról még ugyan határozott ítéletet nem mondhatunk, mert még 
nem teljes ; de tekintetbe véve eddigi látogatottságát, valami nagyszerű 
jövőt neki sem jósolhatunk !) — daczára ama nagy pénzösszegnek, me
lyet az állam rájuk évenként fordít, még sem képesek zöld ágra ver
gődni ; ép azért egész nyíltan nyilvánítom ama nézetemet, hogy a kor 
mány sokkal praktikusabban cselekednék, ha azon helyeken, hol a fel
sőbb leányiskola csak teng, a viszonyoknak megfelelőbb (felső nép vagy pol
gári) iskolát állítana fel, mely sokkal kevesebbe kerülne és az iskola praktikus
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irányánál fogva a szükségletnek megfelelőbb volna, mint egy felsőbb leányis
kola. A tengődő felsőbb leányiskolák helyett állítson az állam más nagyobb 
városokban felsőbb leányiskolákat, igy pl. Aradon, melynek 35,500 
lakója van, Pécsett (28,700 lakos), Szabadkán (61,300 lakos), Zom- 
borban (24,600 lakos), Nagyváradon (31,300 lakos), Brassóban (29,500  
lakos), Szegeden (73,600 lakos) stb.; Kassán, melynek 26,000 lakosa 
van, de e helyen, ha jól tudom, az állam bizonyosan állít fel felsőbb 
leányiskolát.

Valaki tán azon ellenvetést tehetné, hogy a fentemlített városok
ban úgy is vannak apácza-kolostorok, minek oda felsőbb leányiskola is ? 
De ez nem argumentum, mert hisz M.-Szigeten és Beszterczebányán is 
vannak, és jövő évben már Trencsénben is megnyílik a kolostor és igy a 
trencséni felsőbb leányiskola különösen a jövő iskolaévben lesz nagy 
megpróbáltatásnak kitéve ; mert ismerve a viszonyokat határozottan állít, 
ható, hogy jövő évben ez iskola növendékeinek száma jóval le fog apadni. 
A mi pedig a nemzetiségi dolgokat illeti, azok ép úgy vannak a fent elő
sorolt nagyobb városokban —  kevés kivétellel — mint Ti'encsénben, 
M.-Szigeten, Beszterczebányán vagy Lőcsén is.

Nézzük azt is, hogy a vidéki városokban, milyen elem jár rende
sen a felsőbb leányiskolákba. A tavalyi értesítők a szülőkre nézve a 
következő adatokat tartalmazzák :
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M.-Sziget................... : ............. 2 11 33 8 13 4
Trencsén ................................... 7 28 — — 18 7
Lőcse......................................... 9 24 27 3 9 2
Sopron ....................................... 6 35 16 9 23 1
Temesvár................................... 3 38 — 8 33 —

Pozsony ..................................... 17 31 36 5 18
“

A beszterczebányai és kolozsvári felsőbb leányiskolák értesítőiben 
erre vonatkozó statistikai adatok nincsenek kitüntetve.

Ezen adatokból látjuk, hogy a vidéki kis városokban elhelyezett 
felsőbb leányiskolákat legnagyobb részt oly szülők leányai látogatják, a 
kik számára tulajdonképen ezek az iskolák nem is lettek felállítva és a 
kik életviszonyainak a legkevésbbé megfelelők. Miután a felsőbb leányis
kolák nem képesítenek semmire, hanem csak az általános műveltséget 
adják m eg; azért az oly leányoknak, kik még a középosztályból sem 
\alók, nem is szükséges a felsőbb leányiskolákba járni; mert ha e leá
nyok kijártak egy pár osztályt, akkor mi lesz belőlük ? Legjobb esetben
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egyik-másik képezdébe megy, a többiekből pedig varrónő vagy divatárus- 
nő lesz. Már most azt kérdem, hogy az ilyen elem számára szükséges-e 
ezeken a helyeken felsőbb leányiskolákat fentartani és felállítani ! ?

(Trencsén.) Gúta József.

A vallás- és közoktatásügyi tárcza költségvetését decz. 15. és 
16-án tárgyalta a képviselőház pénzügyi bizottsága. A  bizottság nem törült 
semmit a középiskolákra előirányzott összegekből; pénzügyi helyzetünk aggasztó 
volta csak abban talált kifejezést, hogy a bizottság némely szükségesnek 
elismert kiadásokat jövőre akart halasztani, végre azonban mégis meg
szavazott ; más tételeket pedig csak bizonyos megszorítások mellett foga
dott el. Természetes, hogy ez alkalommal nehány nem pénzügyi kérdés 
is került szóba.

Ez utóbbiak sorába tartozik W a h r m a n n  felszólalása, ki kérdi 
a minisztertől, van-e tudomása róla, hogy a budapesti u. n. kath. állam - 
gymnasiumban külön párhuzamos osztályokba osztják be a zsidó nö
vendékeket, s ha igen, megegyezik-e ez a kormány liberális politikájá
val. A m i n i s z t e r n e k  nincs tudomása a dologról, rosszalja is s 
el fogja tiltani. У i s i  sem helyesli ez eljárást, de megjegyzi, hogy nem 
illiberalismusból történt, hanem gyakorlati okból, a hittanítás egyszerű
sítése végett. W a h r m a n n  utal arra, hogy a hittanítással másutt ily 
intézkedés nélkül is tudnak boldogulni. F á i k  is kiemeli, hogy a Visi 
által mondottak legfelebb azt mutatják, hogy a tanári karnak nincs rossz 
szándéka, a mi azonban az intézkedés rossz hatását nem semmisíti meg. 
Miután a m i n i s z t e r  előbbi kijelentését ismétli, W a h r m a n  n köszö
nettel tudomásul veszi.

A  nagybányai és szolnoki gymnasium  állami kezelésbe vételére 
vonatkozólag megjegyzi H e g e d ű s  Sándor, hogy az államosítással talán 
még várhattak volna nehány évig. T r e f o r t  m i n i s z t e r  kijelenti, 
hogy az államosítás nem ama városok érdekében történt, hanem gymna- 
siumi oktatásunk érdekében. Vannak kitűnő gymnasiumaink, de van leg
alább húsz, a mely oly rossz, hogy be kellene zárni. Ha pénzügyeink 
megengednéd, ezeket mind államosítani kellene, de minthogy ez nem 
lehetséges, legalább oly helyeken, hol a gymnasium fentartása okvetet- 
lenül szükséges, kell megkezdeni a viszonyok javítását. К r á 1 i t z kér
désére, nem lehetne-e ama két gymnasiumot a tanulmányi alapra átvenni, 
a m i n i s z t e r  feleli, hogy a tanulmányi alapra az idén már átvett két 
gymnasiumot, s az alap annyira meg van terhelve, hogy nem tudja váj
jon képes lesz-e azt a szóban forgó két gymnasiumra megtenni. —  Miután 
H e g e d ű s  a kérdéshez hozzászólva, már e szempontból is jobbnak tar
taná az átvétel elhalasztását s H e 1 f i arra utal, hogy a tanulmányi alap 
is deficitban lévén, szükséges volna, hogy az alapot ellenőrző bizottság 
jelentése hivatalosan közöltessék a házzal, de a két gymnasium államo
sítását, helyesli, a bizottság változatlanul megszavazza a gymnasiumok 
előirányzatát.
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A z  ausztriai és magyar középiskoláit közt fennálló reciprocitás 
ügyében intéz kérdést a miniszterhez Y i s i, szemben amaz Ausztriában 
jelentkező áramlattal, *) mely a magyar középiskolák discreditálását czé- 
lozza. A m i n i s z t e r  feleli, hogy a reciprocitás tényleg fennáll.

A  latin nyelvnek a reáliskolában, m int rendkívüli tantárgynak taní
tása kérdésében hosszabb vita fejlődött. О r s z á g h előadó ellenzi az 
intézkedést, mert a reálisk. tanulók most is annyira el vannak foglalva, 
hogy a latint csak más tárgyak elhanyagolásával tanulhatnák. A m i
ni szt er  válaszolja, hogy ha pénzügyeink engednék, nem 10 reáliskolánál, 
de valamennyinél alkalmazná a latin nyelv tanárait, mert ez meg fogja 
oldani a kérdést, hogy reáliskolát végzett ifjak átmehessenek az egye
temre is, s ettől el is tekintve, legyen módjuk a latin nyelvet bizonyos 
mértékben elsajátítani. Gyengébb tanulóknak nem is engedtetik meg rend
kívüli tárgyak tanulása. H e 1 f i ez intézkedésben haladást, egy lépést az 
egységes középiskola felé lát, melyhez előbb-utóbb el kell jutnunk. Elv
ben tehát hozzájárul, de ha külön tanárokat neveznek ki e czélra, azok 
a tervezett csekély fizetésből nem fognak megélhetni. A m i n i s z t e r  
feleli, hogy gymnasiumi vagy reáliskolai tanár vállalkozni fog a kontem- 
plált honorarium mellett a latin nyelv tanítására. A tanterv kérdése még 
nincs eldöntve, a közokt. tanács előtt van. R a k o v s z k y  az ily kise
gítő tanárok alkalmazását kisebb dotáczióval is lehetségesnek tartja. (!) 
Wal l  r m a n n  megjegyzi, hogy mivel e rendszabály csak a jövő tanévben 
lép életbe, a kért összegből (7800 frt) csak egy rész megszavazása szük
séges. Miután a m i n i s z t e r  erre rááll és B e r z e v i c z y  államtit
kár megjegyzi, hogy a tervezett intézkedés kifolyása a középiskolai 
törvénynek, melynek intencziója az, hogy lehetőleg megkönnyítse a reál
iskolai növendékek átmeneteiét az egyetemekre, a bizottság megszavazza 
a latin nyelv tanárainak dotáczióját az uj tanévtől kezdve s ennek meg
felelőig az előirányzatból 4000 frtot törül, a mi voltakép csak helyesbítés.

A felekezeti középiskolák segélyezésére kért 50 ,640 forint többlettel 
szemben (90.640 frt van előirányozva) O r s z á g h  20,000 frt törlését 
indítványozza. V i s i azt tartja, hogy itt a megtakarításban nem mehe
tünk messzire, különben a segélyre szoruló intézetek minimális igények
nek se felelhetnek meg. Kéri, hogy a ref. középiskolák segélyezésének 
rovata alatt az unitárius iskolák is felvétessenek, hogy esetleg ezek is 
segélyt kaphassanak. A m i n i s z t e r  nem ellenzi e módosítást. H e 1 f i 
szóba hozza a sz.-udvarhelyi reáliskolát, melyre a város, a megye bizo
nyos összeget ajánlott fel, melynek kiegészítését kérte a kormánytól. — 
B e r z e v i c z y  feleli, hogy a miniszter hajlandónak nyilatkozott az épí
téshez szükséges összeg nagyobb részét. 40.000 frtot, megadni, de azon 
föltétel alatt, hogy az építést a kormány intézze. Miután még B ú s b a  eh 
általában a gyengébb, de fontos missiót teljesítő középiskolák érdekében

*) Visi bizonyára Billroth röpiratára czéloz, melyben Billroth indítvá
nyozza, hogy csak ausztriai gymn. éretts. bizonyítványnyal lehessen orvosi 
szigorlatokra jelentkezni a bécsi egyetemen.
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szólott s H e g e d ű s  Visi indítványát elfogadásra ajánlotta, a bizottság 
e módosítással szavazza meg az előirányzatot.

A  b u d a p e sti ren d es ta n á ro k n a k  k é ts z á z  fr to s  h e ly i p ó tlé k a  az uj 
költségvetésben már a rendes fizetésbe beszámíttatott. A bizottság ez 
ellen nem tett kifogást.

A  d é v a i á lla m i isko la  és in te rn a ta s  építésére felvett 83,000 frt 
kölcsön törlesztésére előirányzott 5000 frt nagy vitára adott alkalmat. 
A miniszter által tervezett építkezések ügyében kiküldött albizottság nevé
ben O r s z á g h  Sándor azt indítványozta, hogy tekintve a pénzügyi 
helyzetet s az internatus elvi kérdésének eldöntetlen voltát, a miniszter 
halaszsza el az építést. S z a t h m á r y  György, ki a bizottságnak nem 
tagja, külön engedélyt kért, hogy e kérdéshez hozzászólhasson. Előadja 
e fontos hivatásu tanintézet keletkezésének történetét, fennállásának múl
hatatlan szükségét; kiemeli, mily tetemes áldozatokat hozott e tanintézet
nek s a közmivelődési érdekeknek, szegénysége mellett is, Hunyadmegye, 
mely magát e czélra, úgyszintén a társadalom is. megadóztatta. (Megyei 
pótadó, dévai segélyegylet, hunyadmegyei kulturegylet.) Közel százezer 
forint az áldozat, a mit a megye és társadalom amaz exponált vidéken 
a közművelődési érdekeknek hozott. Senki sem várta ott a sült galam
bot, minden tényező tett é§ áldozott a fontos érdekeknek, hogy a reál
iskola életképes működése hatályos és sikeres legyen. Az nem lehet, 
hogy az állam, a törvényhozás cserben hagyja másfél évtized áldozatkész 
törekvéseit oda lenn. Kezdet óta élénken érezték a reáliskolánál az inter- 
nátus hiányát, mert a dévai lakásviszonyok a tanuló fiatalságra úgy 
egészségi, mint erkölcsi tekintetben igen kedvezőtlenek. Sikeressé a reál
iskola működése az ottani viszonyok közt csak az internátus segélyével 
lehet, a nélkül csonka intézet marad, s ha Magyarországnak olyan ezé- 
lokra, minőket az internátus szolgálni hivatva van, nincs 30,000 írtja, 
akkor johb, ha semmire sincs. Nem százezrekről vagy másfél millióról 
van itt szó, a mennyibe némely paloták kerülnek, hanem csak akkora 
összegről, mennyibe pl. a vámpalota egy kapuszárnya vagy pinczefülkéje 
került. Ezt a kis összeget meg lehetne takarítani valamely nagyobb tétel
nél, a nélkül, hogy azért ez érzékeny kárt szenvedne. Kéri tehát az 
internátus költségeinek megszavazását s a minisztertől annyival inkább 
reméli, hogy a tételt nem ejti el, mert ő paedagógiai és didaktikai 
okokból elvi barátja az internátusnak. R a k  ó v s z  к у s T r e f o r t  fel
szólalnak a tétel mellett, W a h r m a n n  is elismeri, hogy a tétel fontos, 
de az albizottság abból a nézetből indúlt, hogy nem lehet mindent egy
szerre megtenni. A közokt. miniszter az utóbbi években mintegy 30 mil
lió adósságot csinált. így nem mehet a dolog tovább. Az internátus 
minden baj nélkül elhalasztható egy évre. T r e f о r t feleli, hogy az 
építési czélokra kontrahált kölcsönök nem 30, hanem 9 millióra rúgnak. 
L á n g ,  E n y e d i ,  H e g e d ű s  és Y i s i a  tétel mellett szólalnak fel, 
H e g e d ű s  azzal a hozzáadással, hogy a jelentésbe felveendő, hogy ez 
nem szolgál praecedensül a többi reáliskolákra nézve. H e l f i  s Dáni e l  
is védelmezik a tételt. L i p t h а у br. a tétel ellen szól, a nem okve-
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tétlenül szükséges kiadásokat mellőzni kell, ez a kiadás pedig épenség- 
gel nem elodázhatatlan. K r á l i t z  pártoló felszólalása után a bizottság
megszavazza az előirányzatot.

A z  ev . r e f . k ö z é p is k o lá k n a k  megszavaztatik befektetésekre 40,000 frt, 
de Wahrmann indítványára nem a mint indítványozva volt a budgetben, 
„mint a szükséges 330,000 frt első részlete,“ hanem e hozzáadás nél
kül, hogy a törvényhozás keze jövőre ne legyen megkötve. Egyszersmind 
Visi indítványára, hozzátoldatik : „az unitárius iskoláknál való befekte
tésekre.“

A tiszántúli ev. ref. középisk. tanáregyesület évkönyve. Az
1886— 87. évre. Szerk. E le k  Lajos, egyesületi jegyző. Nyolczadik év
folyam. Debreczen 1886. A nevezett egyesület, melynek augusztusi köz
gyűlését már röviden ismertettük, most, mint rendesen, terjedelmes (213 1.) 
évkönyvben közli közgyűlése aktáit. Őszinte elismeréssel adózunk a derék 
egyesületnek, mely szükebb körben ugyan, de a mieinkhez hasonló czé- 
lokért sikeresen küzd s melyhez közös ideálok és közös sors benső kö
telékei fűznek. Azért sajnálattal láttuk az évkönyvből, hogy a közgyűlé
sen mindössze 28 tagja vett részt az egyesületnek, holott rendes tagjai
nak száma 106. pártoló tagjaié 99. Csak nem pusztít e szükebb s feleke
zeti meg anyagi érdekek által szorosabban egyesitett körben is a közöm
bösségnek magyarországi egyesületekben annyira pusztító réme ? Viszont 
örvendetes jelenségnek tartjuk, hogy az egyesület minden évben más-más 
helyen tartván közgyűléseit, mindenütt a miveit közönség is részt vesz 
gyülekezeteiben és a középiskolai oktatás iránti érdeklődés igy széles kö
rökbe terjed.

A közgyűlési jegyzőkönyvekből örömmel láttuk, hogy az egyesület 
mind anyagilag, mind szellemileg gyarapodik. Vagyona 2578 frt 52 k r; 
nyugdija s gyámintézeti pénztárának vagyona pedig 12,753 frt 95 kr. 
2463 frt 41 krral több, mint az előző évben. A jövő évi közgyűlés 
H.-M.-Vásárhelyen lesz ; elnöknek választatott Gréresi Kálmán, jegyzőnek 
E le k  Lajos, pénztárnoknak B e c z n e r  Frigyes. Az egyesület minden évben 
pályakérdéseket szokott kitűzni, a jövő évre hármat tűzött ki, mind három 
érdemes arra, kogy a tagok behatóan foglalkozzanak velük ; a pályakér
dések ezek :

1. „Fejtessék ki az egyetemes és különös számtan előadásában az 
alsóbb és középoktatásnál használtatni szokott módszerek (synthesis, 
analysis, genesis stb.) természete ; mutattassék ki azok befolyása, úgy 
általában az értelem, mint különösen a mathematikai felfogás ébreszté
sére, fejlesztésére s erősítésére; végül állapíttassák meg, melyiknek 
lehetne elsőséget adni a többiek felett, hogy a mathematikai tanítás 
kettős czélja eléressék.“ Jutalma 50 darab arany. (A debreczeni ev. ref. 
egyház adománya). [Már ez évre is ki volt tűzve, de egy pályamű sem 
érkezett. S z e r k .]

2 . Általános tapasztalat, hogy összes középiskoláinkban, — habár 
a középiskolai képzés fokozatait és végczélját minden tanügyi hatóság
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megszabja, — az osztályozásnál és a fölebb haladásra képesítésnél, az 
óhajtandó egyforma eljárás és különösen a kellő szigor hiánya miatt 
ezen czél teljesen elérve nincs. „Fejtessenek ki protestáns középisko
láinknál ezen bajnak mind okai a múlt és jelen tanügyi és társadalmi 
viszonyaiból, mind vészteljes következményei a jövőre. Végül adassék 
javaslat a felől, micsoda eljárással lehetne ezen a bajon segíteni.“ Jutalma 
120 frt. (A békési ev. ref. egyház és város adománya).

3. „A magyar protestáns tanárok érdemei általában a tudományok, 
különösebben a magyarországi tudományos művelődés körül a tudományok 
különböző nemeiben kezdettől máig, kritikai méltatásával azok irodalmi 
műveinek.“ Jutalma 400 frank aranyban. (A m.-szigeti ev. ref. lyceumi 
kormányzótanács adománya).

Az 1-ső és 2-ik számú pályakérdésre nézve beadási határidőül 
1887. május 15-ike, a 3-ik számúra pedig 1888. május 15-ike tűzetik 
ki. A pályaművek idegen kézzel, tisztán leíratva, beköttetve és lapszá
mozva és szerző nevét rejtő jeligés levéllel ellátva, —  a fentebb kitett 
határnapig —  az egyesület elnökéhez küldendők.

Csali e g yesü le ti tagok  p á ly á z h a tn a k .
Debreczen, 1886. szeptember 17.

A  tis z á n tú li  ev. r e f .  k ö zé p isko la i  
ta n á re g ye sü le t e lnöksége.

A felolvasások, melyeket a kötet közöl, egytől-egyig érdekesek, 
csak egy megjegyzésünket nem hallgathatjuk el. Egyetlen egy felolvasás
hoz sem fűződött vita, még azokhoz sem, melyek a vitát mintegy pro
vokálják. Nem teszi-e a monologok e hosszú sora, ha magukban még 
oly érdekesek is, a közgyűlést nagyon egyhangúvá ? Megszoktuk már, 
hogy irodalmunkban mindnyájan többnyire monologizálunk. Melyik könyv 
vagy értekezés keltett nálunk nagyobb szabású irodalmi vitát ? Melyik 
megpendített eszme nem szokott visszhang nélkül eltűnni, ha véletlenül 
„fent“ nem karolják fel? Egyesületeinkben is e szokás kap lábra? —  
A közgyűlés e mulasztását nem mi tehetjük jóvá, de a mennyire terünk 
engedi, nem tagadhatjuk meg magunktól, hogy egyik-másik értekezéshez 
egyéni nézetünket ne csatoljuk.

Gréresi Kálmán elnöki megnyitójában szép szavakkal rajzolja a 
„fegyelem“ általános jelentőségét az állami, társadalmi, családi életben, 
főkép pedig a nevelésben s ebben rejlőnek mondja a protestáns tanügy 
felvirágzását. — A m.-szigeti lyceum történetében S z i lá g y i  István az 
iskola sorsát a 18. század elején rajzolja, midőn a megye áldozatkész
sége és Udvarhelyi igazgatósága az iskolát magasabb fokra .emeli és fel
virágoztatja. —  M elegít Gyula dr. szödemeteri Szilágyi János emlékét 
eleveníti fel, ki századunk elején működött a m.-szigeti főiskolában mint 
bölcseleti szaktanár. Szilágyi magyarul dolgozta ki előadásait, Kant szel
lemében irt és tanított. Természeti Törvény Tudomány czimű müvét a 
szigeti nemesség adta ki a maga költségén. S in k a  Sándor római köz
életű esküformákról értekezik, szorgalmasan összegyüjtvén íiz ezekre vo
natkozó irodalmi adatokat. K a rd o s  Károly mintaelőadást mutat b e: a
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befejező tanítási órát a VIII. osztályban a természettanból. A szerző nép
szerű módon összefoglalja a physika főtételeit, a világ általános képét 
rajzolja természettani szempontból, ki-kitérvén az erkölcsi világban jelent
kező analog tüneményekre. Dr. I m r e  József felolvasása a tantermek vilá
gításáról, részlet egy legközelebb megjelenő nagyobb műből; az évkönyv 
a tanulságos előadásnak teljesen tájékoztató kivonatát adja.

Kissé sajátságos dr. Ö reg  János tanügyi szemléje, melyet a köz
gyűlés jegyzőkönyve azzal a megjegyzéssel tartott szükségesnek kisérni, 
hogy „szellemes kritikai megjegyzései közül némelyek azonban úgy tekin
tendők, mint az illető szerző egyéni meggyőződésének kifejezései.“ Ez 
utóbbiak közé tartozik bizonyára a szerző ama megjegyzése, hogy a kor
mány tanügyi politikáját nem ismeri ugyan, de a tényekből a protestáns 
egyház iskoláira nézve kedvezőtlen irányáról kellett meggyőződnie. A kor
mány a legmagyarahb vidékeken fekvő intézetekkel nem törődik, csak 
a nemzetiségekkel rakott vidékeken állít vagy segélyez középiskolákat, 
úgy hogy már több prot. gymnasium megszűnt és többeket is fenyeget e 
veszély. Tudtunkkal csak egy prot. négyoszt. gymnasium szűnt meg, a 
mi pedig a kormány áldozatkészségét illeti, arról az idei budget, mely 
mindenütt majdnem a fukarságig takarékos, de csak a protestáns isko
lák segélyezésére 85,000 frtot vett föl, elég meggyőzően szól. Nem épen 
szellemes, de annál kiméletlenebb megjegyzés az, hogy az aranyfüsttel 
gazdagon megfuttatott miniszteri jelentésnek állításai ország-világ szem- 
kápráztatására vannak szánva. Tudvalevő, hogy a miniszteri jelentésnek 
ép középiskolai része, de a népiskolai is, a tett intézkedések megemlítésé
nél nem feledkezik meg a teendőkről sem és épenséggel nem huny szemet 
középisk. oktatásunk hiányai elől. E jelentések talán tökéletlen statisz
tikai müvek, de szemkápráztatásra nincsenek szánva. —  Hogy a szerző 
a Frary-vitában a klasszikusok kiküszöbölésének előjeleit látja és üd
vözli, ismeretes nézetei alapján előre várhattuk. De, hogy protestáns 
tanárok gyülekezete könnyű szívvel válnék meg a latin nyelv tanításától, 
lehetetlennek tartjuk. Reméljük, hogy ez idő nem fog egyhamar hekövet
kezni és a Frary-vita legkevésbbé alkalmas e reményünk megingatására. 
Melyik állam, melyik kormány tesz lépéseket a latin nyelv tanításának 
megszüntetésére ? Talán Ausztria, hol Gautsch miniszter a klasszi
kái oktatás benső hívének vallotta magát? Vagy Francziaország, mely
nek minisztere a reáliskolai oktatás szervezése alkalmával a klasszikái 
oktatás alapvető fontosságára utalt ? Vagy talán Németország, melynek 
realgymnasiumaiban is intensivebben tanítják a latint, mint nálunk a 
gymnasiumokban? A legfurcsább azonban az, hogy Öreg nézete szerint 
a protestánsoknak az áll. approbáltakkal szemben még á selejtes tan
könyvet is kell pártolniok, ha prot. ember írta. Tankönyv-védvám! 
Öreg érdekesen csoportosítja a tényeket tanügyi szemléjében, csakhogy 
a felekezeti féltékenységnek korukat múlt, a klasszikái oktatás eltörlé
sének pedig nagyon is korai velleitásai nagyon rontják az ügyes munkálat 
hatását.

Rövidebhen szólhatunk F e lm é r i  Lajos felolvasásáról : Az élő nyel
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vek tanítása. Felméri Ph. Kuhff párizsi tanár müvét ismerteti : Az élő
nyelvek elve s módszere, a mihez azután a magáéból is hozzátesz egyet- 
mást. A módszer fővonásai ezek: Nem az irodalmi, hanem a minden
napi érintkezés nyelvével kell kezdeni a tanítást. Egyszerre kell gyako
rolni a tanuló fülét, szemét és nyelvét. Ez nem zárja ki később, a 
tanítás nagyobb fokán, az irodalmi tanulmányokat. A módszer elve : Ke
veset, de jól. Az első elvet, ha jól értettük meg, Ollendorf is alkal
mazza, a nélkül, hogy ezért nagyon magasztalhatnék. A második elv 
megértésére szükséges tudnunk, hogy a módszer a tanulók részéről 
■együttes dictio-gyakorlatokat követel meg, a mit a magunk részéről czél- 
talan és alkalmazhatatlan eljárásnak tartunk. A „keveset de jól“ elvét pedig 
tudtunkkal nem Kuhff találta föl, más módszerek is ismerik. Bizonyos, 
hogy az élő nyelvek tanításában nem nagy sikereket érünk el, a minek 
•egyik oka a módszerek fejletlenségében rejlik. De az ember szinte két
ségbe eshetik a helyes módszer kitalálásán, ha látja, hogy az erre irá
nyult erőlködések mily furcsa eszméket szülnek.

Legterjedelmesebb közleménye a kötetnek B e c z n e r  Frigyes pálya
nyertes műve : Fejtessék ki a magyar nyelv és irodalom elméleti és 
gyakorlati tanításának az egész gymn. tanfolyamon keresztül —  főleg 
pedig a felsőbb osztályokban követendő legsikeresebb és legczélraveze- 
tőbb módja. A szerző rendszeres müvet adott, kifejti a magyar nyelv taní
tásának czélját, módszerét, a tananyag felosztását, azután tárgyalja a 
nyelvtan, stilisztika, rhetorika, poétika, irodalomtörténet tanítását, szól 
az írásbeli dolgozatokról, tankönyvekről, önképző egyesületekről, végül a 
tantervről és órabeosztásról. Külön szakaszban összeállította az ide vágó 
magyar irodalmat, a miért külön köszönetét mondunk neki. Az egészről 
is, a részletekről is csak elismeréssel szólhatunk. Értelmes tanár műve, 
ki bár nem tör új utakat, nem is ád minden tekintetben kifogástalant, 
de mégis oly egészet alkotott, mely számot tesz szegény didaktikai iro
dalmunkban. A szerzőnek föl kellett volna forrásai közt az Utasításokat is 
említenie, melyeknek sokat köszön. Különösnek találjuk, hogy a szerző 
a nyelvtan tanításában a maga módszerét, mely a beszédrészek szerint 
halad, alig igazolja. Csak annyit mond: a mondatrészek szerinti tanmód
nál sokkal könnyebb, mert így a névragokat nagyon elszórva kellene, 
tárgyalni, n a k -n e k  ragot a jelzőnél, részes határozónál, í-ragot a tárgynál, 
Ъап-Ъеп ragot a határozónál stb. Hát ez baj ? A nyelvtanitok rendes 
optikai csalódása, hogy minden más rendszer, mint a melyet ők az isko
lában tanultak, merő zavar. De nem folytatjuk észrevételeinket. Beczner 
művét melegen ajánljuk a nyelvtanárok figyelmébe, tanulhatnak belőle, 
akár megegyeznek vele, akár nem, mert sok benne a becses részlet, mely 
mutatja, hogy a mü oly tanártól való, ki gonddal tanít s tanítva tanul.

A latin nyelv a reáliskolákban a napi sajtóban is fölszólalásokra 
adott okot. A „P esti H ír la p b a n “ (1886. nov. 9.) dr. S zo m b a tiig  István 
amaz aggodalmának ád kifejezést, hogy a reálisk. tanulók nem rendel
keznek majd elég idővel a latin nyelv tanulására. A czikkiró aggodalmai

oo
Tanai egyesületi Közlöny. XX.
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jogosultak, noha helytelen praemissából indúl. A rendkívüli tárgyakra en
gedett órák számát kettőre teszi, holott az minden osztályban négy. De 
joggal figyelmeztet az egészségtanra, mely a felsőbb osztályokban két-két 
órát fog lefoglalni ama négyből. Minthogy pedig ő sem akarja, hogy a 
latin nyelvből teendő pótérettségi a gymnasiumi éretts. vizsgálatnak paró
diája legyen, noha nézete szerint mégis lényeges különbség legyen a két 
vizsgálat k özt; minthogy továbbá a leggyakorlatibb módszertől sem várja, 
hogy ily korlátolt tanítás mellett eredményes legyen : nézete szerint 
vagy a törvénynek az óraszámra vonatkozó . megszorításán kell majd 
tágítni, vagy az egész intézkedés a kudarcz veszélyének van kitéve. —  
A „ P e s te r  L l o y d “ nov. 16-ki vezérczikkében a közokt. tanács egyik 
tagja (r) foglalkozik a kérdéssel. A czikkiró a szóban levő intézkedés
ben a középiskolai törvény „majdnem magától értetődő“ folyományát 
látja, azért a kérdés elvi oldalát csak érinti, odavetőleg kérdezve, czél- 
szerü-e a túlterhelt reáliskolai ifjúságot újabb tantárgygyal terhelni, mely 
a vele járó csábító kilátásnál fogva bizonyára számos tanulót fog von
zani s helyes-e a reáliskolákat voltaképi rendeltetésüktől elvonni s ily 
nagyon is kétes értékű függelékkel a gymnasiumoknak egyelőre ugyan 
nem veszedelmes concurrensévé tenni. Csak a gyakorlati keresztülvitel 
kérdésével foglalkozik behatóbban. Itt pedig nagy nyomatékkai állítja fel 
főelvül, hogy a latin nyelvi tanítás czéljának a gymnasiumokban a reál
iskolai tanulókra is érvényesnek kell lennie. Tehát csak okleveles class, 
philologus taníthatja a reáliskolákban is a latin nyelvet ; hogy a rendes 
reálisk. tanárok egyike nem taníthatja a latint, már abból is kitűnik, 
hogy a latin nyelvi tanítás legalább heti 12— 16 órára fog terjedni, 
tehát egy szakember egész erejét foglalja le ; itt az a szempont is fon
tos, hogy ha reálisk. r. tanár tanítaná a latint, ez bizonyos pressziót 
gyakorolna a tanulókra, a minek lehetőségét is ki kell zárni. A czikk
iró tudomása szerint a kormány valóban külön e czélra kinevezett supplen- 
seket akar a reáliskolákban alkalmazni, (a miniszter máskép nyilatko
zott a pénzügyi bizottságban) kik rendes fizetést húznak majd, úgy hogy 
a tanítás a tanulókra nézve ingyenes lesz. A fődolog azonban, hogy az 
egyetem nem tűrheti, hogy a hallgatóknak idővel bizonyára tekintélyes 
része még a mai gymnasium színvonalán álló class, műveltséggel se ren
delkezzék. A reálisk. latin nyelvtanítás kérdésének könnyelmű vagy föl
színes megoldása javuló viszonyainkban oly visszaesést idézhetne elő, 
melynek szomorú hatását ki se számíthatni. —  A czikk főgondolataival 
egyetértünk, csak két dolog nem világos előttünk. Miért volna a latin 
nyelv tanítása „majdnem magától értetődő“ folyománya a középisk. tör
vénynek ? Sem „magától értetődő,“ de még „majdnem magától értetődő“ 
sem. A középisk. törvény csak megengedi a latin nyelvből való pótérett- 
ségi vizsgálatot, de a kormány nem tartozik e tanítás megadásáról is 
gondoskodni. Teheti, főleg ha kivátosnak tartja a reálisk. tanulóknak 
egyetemi pályákra való sűrűbb átmeneteiét, de nem köteles ezt tenni. A 
második dolog mellékes, de talán mégis említésre érdemes; miféle presz- 
sziót gyakorolna ugyanis az a körülmény a tanulókra, ha rendes reálisk.
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tanár tanítaná a nyelvet ? Hiszen a tanítás ingyenes ? Hogy többen tanulnák 
a latint ? De azon majd tudna segíteni a tanári testület, a mely egyedül 
jogosítva van engedélyt adni a rendkívüli tantárgy tanulására. Káros 
pressziót semmikép sem láthatunk. Ellenben igen jótékony pressziónak 
tekintenők, ha a rendes tanár nagyobb auctoritásával jobb fegyelmet 
tartana, a mi a rendkívüli tanítás árnyékoldalait jótékonyan csökkentené. —  
Az „E g y e té r té s u decz. 19. számában foglalkozik a kérdéssel. E czikk 
Írójának is komoly aggodalmai vannak. Abból indul, hogy a gymn. latin 
nyelvtanítás sem dicsekedhetik nagy sikerekkel, mit várjunk a latin nyelv
nek mint rendkívüli tárgynak a tanításáról ? A reáliskolai tanterv főleg 
a felsőbb osztályokban amúgy is nagy terheket ró a tanulókra, el fog
ják-e bírni ezt az új terhet is? Mi lesz ennek eredménye? Az, hogy a 
pótérettségi a latin nyelvből alacsonyabb színvonalú lesz, mint a gymn. 
éretts. vizsgálat, sőt egyes reálisk. tanárok ezt egyenesen kívánják is. 
De ez alább szállíthatja majd az egész latin nyelv tanítás színvonalát, a 
melyet igy kerülő úton tönkre tehetünk. De akkor lépjünk föl inkább 
nyíltan s ostromoljuk a latin nyelvet egyenesen, argumentumokkal. A 
humanist, tanulmányok állapota Magyarországon nem oly viruló, hogy 
ezt a csapást könnyen elbírná. A czikkiró azonban nem elvi ellenfele a 
tervezett intézkedésnek, habár legjobb volna, ha az, a ki pótérettségit 
akar tenni, egy külön évet szánna e tanulmányra, de mindenesetre nagy 
óvatosságot ajánl keresztülvitelében. Heti két óra semmiesetre sem ele
gendő, mind a négy rendelkezésre álló óra fordítandó a latin nyelvre, 
úgy hogy az, ki a latint tanulja, más rendkívüli tárgyat nem tanulhat 
(De ha az egészségtan némileg „köteles“ „rendkívüli tantárgy“ lesz. S ze rk .) .  
Csak a ki rendes tantárgyakban megfelel, bocsátható a latin nyelv tanu
lására, még pedig csak felsőbb osztálybeliek, legfölebb még kitünőbb 
negyedik osztálybeliek. (De itt a nyelvtanulás hajlamára és képességére 
külön figyelem fordítandó a tanári testetület részéről. S ze r k .)  A ki a hala
dásra képtelennek bizonyul, évközben is eltiltható a további tanulástól. 
A tanítás menetét pontos tanterv szabályozza, mely nagyjában tel
jesen megfeleljen a gymnasiumi tervnek. Az érettségi vizsgálaton se 
szabad különbséget tenni gymn. és reálisk. tanuló közt. Azért csak 
latinból képesített tanár taníthassa a latin nyelvet. Mindenekelőtt pedig 
oly helyeken kellene e tanítást szervezni, a hol reáliskola mellett gym
nasium nincs (tehát Déván, Körmöczbányán, Nagy-Kállóban és Temes
várt! ; Sümegen és Yágujhelyen, a hol csak alreáliskolák vannak, nem), 
továbbá a fővárosban, a hol a gymnasiumok száma alig felel meg a 
szükségletnek és sok gymnasiumba való ifjú szőrül a reáliskolába. E 
kautelák mellett némi megnyugvással tekinthetne a czikkiró e i ,  intézkedés 
életbelépése elé. —  Látni való, hogy mind a három czikkiró aggódik e 
tanítás sikerén és hatásán. Abban is egyetértenek, hogy a latin nyelv 
tánításának színvonalát nem szabad alásülyeszteni a reáliskolában, Szom- 
bathy nem elég határozott, de a másik kettő a legenergikusabban vé
delmezi a latin nyelv jogát. Ez aggodalmakhoz és meggyőződéshez mi 
is hozzájárúlunk, csakhogy azt a reményt is tápláljuk, hogy mind a
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Közokt. Tanács, mind pedig a minisztérium középisk. szakosztálya a 
fddolgokban egyetért az itt reprodukált nézetekkel, s így kétséget nem 
szenved, hogy e két hivatott tényező a kellő óvatossággal fogja a latin 
nyelv tanítását a reáliskolákban szabályozni és életbeléptetni.

A fővárosi közoktatási bizottság elfogadta a polgári iskolai albi
zottságnak azt az indítványát, hogy a jövő tanévtől kezdve az összes 
fővárosi polg. leányiskolákban hozzák be a délelőtti egy huzamban való 
tanítást, mely az I. és II. k. polg. leányiskolákban már is életbe lépett, 
F e ls m a n n  igazgató ez alkalommal indítványt tett, hogy a közs. reálisko
lákban is délelőttre tegyék át az összes tanítási órákat. Dr. L u t t e r  Nán
dor pártolja az indítványt, azzal a megjegyzéssel, hogy a tanórák beosz
tása ne a tanárok kényelme szempontjából történjék, hanem úgy, hogy a 
nehezebb tárgyakat az első, a könnyebbeket a későbbi órákban tanítsák. 
Z ic h y  Antal nézete szerint e fontos kérdés külön tárgyalásra kitűzendő. 
T e n c z e r  Pál óvatosságot ajánl ez ügyben ; nálunk a lakosság legnagyobb 
része 12 órakor ebédel, a közönséget pedig respektálni kell. A bizott
ság Felsmann indítványát külön tárgyalásra fogja kitűzni. Mi Felsmann 
indítványát pártoljuk, mert a délelőtti egyhuzamban való tanítás, ha 
némely bajjal jár is, még mindig jobb, mint a megszakított tanítás, mely 
a fiúk szabad idejét szétforgácsolja. Nemcsak a közönséget kell respek
tálni, hanem a tanuló ifjúság érdekeit is.

Az unitáriusok egyházi főtanácsa még 1885-ben kérte a kolozs
vári unit. fő- és a keresztúri középiskola állami segélyezését. A minisz
ter 1886. május havában azt válaszolta, hogy a kolozsvári főiskolát, 
melynek állami fontosságát elismeri, kész állami segítségben részesíteni, 
de a keresztúri iskolának segélyt nem adhat. Tudvalevőleg az idei bud- 
getben azonban egyátalában nincs szó az unit. iskolákról. E mellőzésről 
értesülve az egyh. képv. tanács, küldöttséget menesztett a miniszterhez, 
Ferencz József unit. püspököt, dr. Berde Áron főgondnokot, Hajós 
János min. tanácsost, Gál Jenő, Dániel Gábor, Derzsi Károly egyh. 
tanácsosokat. E küldöttség máris némi sikert vívott ki. Neki köszönhető, 
hogy a pénzügyi bizottság a protestáns középiskolák segélyezésére szánt 
összeg esetleges részesei közé az unitárius iskolákat is fölvette.

Keleti Károly középiskolai oktatásunkról. Az országos kiállításról 
megjelentnagy négykötetes főjelentés utolsó részében dr. K e le t i  Károly Magyar- 
ország közgazdasági s művelődési állapotáról ir magvas tanulmányt, mely
nek „Nevelés és Közoktatás“ ez. szakaszában a középiskolákról is nyi
latkozik. A szakjelentést dr. S ta u b  Móricz irta, de minthogy Keleti nehány 
elvi dologban nem ért egyet a szakreferenssel, itt mondja el ezekről 
nézeteit. Keleti középisk. oktatásunk dualismusának, mely csak mesteri- 
leg behozott elvi különbséget létesített gymnasium és reáliskola között, 
nem barátja, mert a pályaválasztást a gyermek zsenge korában teszi 
szükségessé. Ha mindkét intézet a legmagasabb fokú tudományos míveltség
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elnyerésére képesít, mire való akkor a bifurcatio ab origine ? Kellett-e 
nekünk a reáliskolákkal is az egyedül üdvözítőnek tartott német intéz
mények után indúlni ? Ha a 6. osztályig együtt hagyjuk a két rendbeli 
tanintézet növendékeit s csak a 7. és 8. osztályban hozzuk be egyrészt 
a humaniórák, másrészt a reáliák alaposabb oktatását, sok pénzt takarí
tottunk volna meg, a szülők gondjain is könnyítettünk volna és számos 
fiatal existentia jövőjét is jobban biztosítjuk vala. De ezzel a classikai 
oktatás meddőségétől is némileg menekülünk. Ez oktatás szükségességét 
tudományosan müveit ember nem igen meri tagadni, s ba F r a r y  meg
támadta is, azzal csak az ellenkező véleménynek szolgáltatott fegyvert s 
talán, hogy a class, oktatás szükségességéről még inkább meg legyünk 
győződve, fordíttatta le a közokt. miniszter Frary müvét magyarra. Bizo
nyos azonban, hogy a class, oktatás szűk alapjával nem érhetjük be 
többé! A mit a class, oktatás pártolói felhoznak a class, oktatás gon
dolkozni tanító erejéről, a class, irodalomnak az ifjú leikével rokon naiv 
kedélyvilágáról, el kell fogadni, de elérjük-e ezeket a szép czélokat ? 
Hogy adass, oktatásnak e hatása, mely különben a müveit modern nyelvek
ben is található, nem volt meg ifjúságunkra, legalább az utóbbi három 
évtized alatt nem. s hogy a mai rendszer mellett se várhatjuk tőle, nem 
tagadhatni. Kincs más segítség : a két class, nyelv közül az egyiket el kell 
ejteni ; ifjúságunk, melynek másoknál több nyelvismeretet kell megszerezni, 
nem birja meg mind a kettőt, A német nyelvet pedig nem szabad elej
tenünk ; szükségünk van rá, mind tudományos, mind gyakorlati szem
pontból (hadsereg nyelve), noha majdnem úgy vagyunk vele, mint a görög
gel : az ifjúság nem tanulja meg. „Bárhogy tekintsük tehát középisko
láinkat — legalább a mi a nyelvoktatást, és pedig akár a class., akár 
élő nyelvet értünk, illeti — hiba van a rendszerben, a tanítókban vagy 
a módszerben, de hiba van s ezen kell tudni segíteni, ha a sarjadzó 
nemzedéket alaposabb és magasabb miveltségre akarjuk nevelni.“

K Ü L F Ö L D .

Német középiskolai mozgalmak. Ama vezető szerepnél fogva, 
melyet Németország tanügyi dolgokban jelenleg visz, bizonyára érdemes 
figyelemmel kisérni ama küzdelem fázisait, mely még mindig a közép
iskolai kérdések körül egész Németországban folyik. Azért a fenti czím 
alatt időről-időre folytatni fogjuk a németországi viszonyok ismertetését, 
habár csak a jelentősebb mozzanatok rövid vázlatát adhatjuk.

Újabban B e z o ld  berlini tanár, ki 17 éven át működött a müncheni 
műegyetemen s ez idő alatt vagy 3000 tanulót vizsgált meg, egy E s m a r c h  
kiéli tanárhoz intézet levelében nyilatkozik a középiskolai kérdésről. 
Nézete szerint a bajor reálgymnasiumok oly általános műveltséget adnak 
növendékeiknek, mely a gymnasiuminak semmikép sem áll mögötte, sőt 
egyben-másban, főkép a mi az orvosi tanulmányokra való előkészítést 
illeti, meg is haladja. Megjegyzendő azonban, hogy ez iskolákban a latint
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majdnem akkora terjedelemben tanítják, mint a gymnasiumokban, a gö
rög helyett nagyobb gondot fordítanak az újabb nyelvek, a mathematika 
s a rajz tanítására. Ez utóbbi tárgy tanításának igen nagy értéket tulaj
donít Bezold. A rajzón az előadás oly sajátos eszköze, melyet a szó 
vagy írás nem pótolhat soha s ez eszköz gyakorlata s használata oly 
gondolkodási s szemléleti módokat ébreszt, melyek az elme valóságos 
gazdagításának tekintendők. A legkülönbözőbb tudományokban mind 
inkább tért foglalnak a grafikai módszerek. Ez ügyesség nélkül sok 
tanulmányban komoly akadályokba ütközünk. Az ábrázoló geometria rend
kívül gyakorolja s mélyebbé teszi szemléletünket. A művészeti forma
érzék fejlesztése a rajz tanítása által bizonyításra nem szorul. A más 
műveltségi korszakból ránk származott gymnasiumok épenséggel nem 
felelnek meg a kor követelményeinek. De minthogy radikális reform nem 
kívánatos, a real gymnasiumok teljes egyenjogúsítása az első lépés az 
átalakulás útján. Ez elejét venné a különböző egyéniségek egy chablon 
szerint való képzésének, a mi sokakra nézve vészes kényszernek bizo
nyul. Talán az egyenjogúsításnál még jobb volna párhuzamos tanfolya
mok szervezése az egyes gymnasiumokban, melyekben bizonyos tárgyak 
helyett másokat tanítanának. Ha ezzel az első lépés megtörténnék, nyu
godtan lehetne a többi kérdések megoldásába fogni, főleg a nyelvtanítás 
reformjába, mert tűrhetetlen állapot, hogy az abituriensek annyi évi 
tanulmány után nem képesek latin vagy görög könyvet fáradság nélkül 
olvasni. A szellemi és testi képzés közt való egyensúlyt, melyet főleg 
a class, műveltség képviselői hanyagolnak el oly nagy mértékben, is helyre 
kell állítani.

JB adenben  csak az idén adtak ki rendeletet, mely a mathematikai, 
természettudományi szakra a realgymn. éretts. bizonyítványt a gymna- 
siumival egyenjogusítja. A jelölt tanulmányainak egy részét műegyetemen 
is végezheti; de legalább négy félévet német egyetemen kell tanulnia.

A  n é m e t m é r n ö k ö k  e g yesü le te  f. évi aug. ‘24-én Koblenzben tar
tott közgyűlésében elfogadta a bizottság ama tételeit, melyeket [októberi 
számunkban 111 — 114 1.] ismertettünk. Az egyesület tehát kimondotta, 
hogy oly egységes középiskolát kíván, mely csak felső bárom osztályá
ban ágaznék kétfelé, természettudományi és nyelvi szakaszra. Érdemes 
megemlíteni, hogy P u s c h m a n n , az orvostan történetének tanára a bécsi 
egyetemen, az ókori népek orvostudományának kitűnő ismerője, egy érde
kes tanulmányában hasonló eredményhez jut el. A gymnasiumot mintegy 
két részre akarja osztani. Az első rész 5— 6 osztályt foglalna magában 
s egységes volna; erre következnének lyceumok, 3— 4 évi tanfolyammal, 
melyeket különböző fajtájúakká kellene szervezni. A lyceumok mind 
egyenjogúak volnának.

A z  egységes is k o lá n a k  ily értelemben, a felső osztályok bifurcatió- 
jával, számos hive van Nmetországban, s ilyen egységes tényleg a dán 
középiskola, melynek eredményével, úgy hírlik, meg vannak elégedve. 
Ott a felső két osztály ágazik kétfelé; a dán, német és franczia nyelv
ben. továbbá a történetben a tanítás közös; a nyelvi szakban külön tanít



ják a latint, görögöt és a természettudományokat, a math, természettud. 
szakban a mathematikát, rajzot s a természettudományokat. Hasonló ehhez 
a norvég középiskola. Németországban főleg K r u m m e  igazgató Braun- 
schweigban, a „Pädagogisches Archiv“ szerkesztője, hive és szószólója az 
ily egységes iskolának. Az ált. német reálisk. tanférfiak egyesületének 
ez idei bizottsági gyűlésén is szóba került az egységes iskola. Az egye
sületnek jóformán egyedüli czélja a realgymnasiumnak a gymnasiummal 
való egyenjogúsítása mellett küzdeni, úgy hogy az egységes iskola esz
méjét konkrét czélú küzdelmeitől távolesőnek tekinti. De szóba hozatott, 
hogy Altonában ily egységes iskola tényleg működik s jó sikert ér el. 
Essenben is fennállott már ily intézet, de az esseniek tisztán külső 
okokból kénytelenek voltak megszüntetni ez iskolát. Az említett igen 
tevékeny egyesületnek különben közel 3000 tagja van, nemcsak a reál
intézetek tanítói, hanem minden rendű foglalkozásbeliek. — A  b a jo r  
te c h n ik a i  in té z e t i  ta n á r o k  eg y e sü le té n e k  (1886- aug. 9— 11.) k ö zg y ű lé sé n  
d r .  V o g t Y .  tartott igen szép és nagy tetszéssel fogadott előadást: 
Korunk égető iskolakérdéséről, humanisztikus vagy realisztikus művelt
ségről, melyben szintén a felső osztályokban ketté ágazó egységes iskola 
mellett szólal föl. Vogt a négy felső osztályt osztja ketté, de csak is a 
görögre vonatkozólag, míg a többi tantárgyak mind közösek marad
nának. A görög helyébe lépne a mathematika, fizika, chemia s rajz beha
tóbb tanulmánya.

A berni középiskolák reformja, a  berni közokt. miniszter d r .  
G o b a t  (nevelési igazgató), a berni középiskolai reform tervén dolgozik s 
legutolsó jelentésében e reform vezérgondolatait közli. A mostani tan
tervnek, mondja G o b a t, nincs lélektani alapja, nem alkalmazkodik a 
gyermek természetes szellemi fejlődéséhez, úgy hogy a mi a gyermek 
szellemi erőinek való volna, elhanyagoltatik, mig nehezen vagy épen nem 
emészthető anyaggal bőven szolgálunk neki. Főleg a régi nyelvekben való 
tanítás vészes hatást gyakorol a tanulásra. Korán kezdik, sok időt for
dítanak rá és nem czélszerüen rendezik. Mai napság nem lehet a régi 
nyelvekre annyi időt s erőt fordítani, mint azelőtt, mert akkor számos 
tárgyat kiszorítanak, melynek mivelő ereje tagadhatatlan, mig haszna az 
életben sokkal nagyobb. Hogy a hajlandóság s lelkesedés a gymnasiumi 
tanulmányokért annyira megfogyott, annak közvetlen oka a régi nyelvek 
tanítása, mert ez a gyermekeket mind testileg, mind lelkileg túlságosan 
fárasztja, mert úgy tanítják, hogy kezdettől fogva elölik a gyermekben 
a hozzá való kedvet s hajlandóságot. Három-négy évet fordítanak a berni 
gymnasiumban a nyelvtanra. Az iskolai zsinat elöljárósága készséggel 
hozzájárult Gobat reformjának következő elveihez: 1. A tanuló terhén 
könnyíteni kell. 2. A régi nyelvek tanulmánya a progymnasium felső 
osztályaira s a gymnasiumra maradjon. 3. Az újabb nyelvekre nagyobb 
gond fordítandó. A részletek megállapításával nagyobb bizottság foglal
kozik, mely az új tantervet még e télen elkészíti, úgy hogy már tavasz- 
szal életbe léphet.
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A képviselői mandatum összefér Ausztriában a középiskolai 
tanársággal s tényleg csak a bécsi tanárok közül is kettő helyet foglal 
az osztrák Reichsrathban. Csakhogy, ha e két állás össze fér is, a két 
állással járó kötelességet nem igen tudták eddig összeegyeztetni. A két 
tanár a községnél van alkalmazva s a községi tanács eleinte azt hatá
rozta, hogy a képviselő-tanárok csak ha a parlament nem tart üléseket, 
tanítsanak. Mikor az illető igazgatók ez ellen felszólaltak, a tanács úgy 
intézkedett, hogy az illető tanárok a parlamenti ülésekre való tekintet 
nélkül csak hat órát hetenkint, reggel 8— 9, tanítsanak. A tartományi 
iskolai tanács (Landesschulrath) referense a tanács utolsó ülésében a kér
dés megoldásának e módja ellen is, noha jobbnak ismerte el az előbbi
nél, kifogásokat tett. Szerinte a képviselő tanár országos dolgokkal baj
lódva, nem fordít elég gondot az iskolának gyakran kicsinyes, de iskolai 
szempontból mégis fontos ügyeire; képviselői működése esetleg össze
ütközésbe hozza tanulói jogosult érzelmeivel ; végül még a reá rótt hat 
órából is mulaszt. A tanács ennek alapján kimondotta, hogy e megoldási 
módozat sem felel meg eléggé az iskola szükségleteinek. A vita közben 
azt hangoztatták, hogy a két állás voltakép összeférhetetlen, de a kérdés 
tisztán államjogi lévén, eldöntése meghaladja a tanács hatáskörét. —  
A  b écsi s a j tó  egy része ez alkalomból heves támadást intéz a politizáló 
középiskolai tanár ellen, ki szerinte korunk typikus alakjává lett. de 
tudtunkkal csak Ausztriában, mig nálunk a túlnyomó többség egészen 
távol áll az aktiv politikai szerepléstől. A mai középisk. tanár, írja a
N. Fr. Presse, nagyon világi, öntudatos, magasra törő férfiú ám. Min
denhez ért, mindent tud, mindenhez hozzászól. Korlátlanul uralkodik ke
rülete politikai egyesületében, vigyáz a rendre és fegyelemre, megjelenik, 
ha szükséges, más választó kerületekben, hogy polgártársai politikai be
látását ékesszólásával előmozdítsa. Nem csuda, mondja az idézett lap, 
hogy az egyetemi tanárok panaszkodnak a tanulók elégtelen készültsé
gére. ha a hallgatók nem tudnak még latinul sem. de a helyett vadul 
politizálnak és a legfelfuvalkodottabb nemzeti ekauvinismussal teltek. 
Az idézett lap felszólítja a lakosságot, ne adjon középiskolai tanároknak 
mandátumot, mi amúgy is helyettesítéssel, tehát a község újabb megter
helésével jár. — Közben az illető középiskolák igazgatói (Pokorny és 
Schwab), kikre ráfogták, hogy az iskolatanácsban ők léptek föl pana
szokkal, kijelentették, hogy nemcsak hogy panaszt nem tettek, de okuk 
sem volt rá, a mi eléggé bizonyítja, hogy a bécsi sajtó, de talán a 
tanácsreferens is, ki a vádakat hangoztatta, kissé elvetette a sulykot. 
Általában épenséggel nem baj, ha a képviselőházban a középiskolai tan- 
ügy képviselői is ülnek ; a középiskola oly sokfélekép érintkezik a többi 
közügyekkel, a képviselők pedig általában oly keveset értenek a tan
ügyhöz, hogy az iskola érdekeinek képviselése elég nagy fontossággal 
bír. De szívesen elismerjük, hogy a politizáló középiskolai tanár nekünk 
sincs nagyon ínyünkre és szívesebben látjuk a tanári, mint a politikai 
egyesületekben. Csak az kár, hogy a mi embereinket a tanári egyesüle
tekben is vajmi ritkán láthatjuk.
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EGYESÜLETI ÉLET.

I. A választmány.
A  v á la s z tm á n y  d eczem b er hó 1 4 -é n  ta r to tt ülése.
Elnök : K ö p e sd y  S ., jegyző B r ó z ik  K .
Jelen voltak: B e re c z  A . .  M a y e r  J . ,  S zere lem h eg y i T . ,  B e r m ü lle r  

F ..  B e m e  L . ,  d r. B é k á n y  R . .  dr. K á ro ly  G y . H .,  d r . L e c h n e r  L . ,  M ü lle r  J . ,  
R e i f  J . ,  S eb estyén  G y ., d r. S z e m ü k  I . ,  T ib e r  A .,  Tornor F . és V o lf  G y.

Az elnök meghatott szavakban emlékezik meg, hogy az egyesület 
alapító és tiszt, tagja Ipolyi Arnold elhunyt. A válaszmány mély gyászá
nak jegyzőkönyvi kifejezést ad és elhatározza, hogy a káptalanhoz rész-, 
vétiratot intéz.

A pénztárnok bejelentette, hogy Alliquander Ádám nagyváradi főreál- 
isk. tanár, egyesületünk rendes tagja, meghalt. A választmány részvéttel 
vett róla tudomást.

A pénztárnok ezután bejelenti, hogy a főtitkár ajánlott levélben 
felszólította tartozásuk lefizetésére mind azokat, a kik legalább 3 évi tag
sági díjjal vannak hátralékban. A főtitkár 65 felszólítást küldött szét; e 
felszólításokat 38 tag teljesen ignorálta, a felszólító levelet válaszra sem 
érdemesítvén A választmány tekintettel arra, hogy az egyesület vagyoni 
állása iránt a közgyűlésnek felelős (pedig a 38 tag 735 forinttal 
tartozik), hogy a tartozásban levő tagokat már a múlt években ismételten 
egyszerű levélben, ez idén pedig ajánlott levélben figyelmeztette köteles- 
ségök teljesítésére és ezek felszólítását válaszra sem éi'demesítették —  
elhatározta, hogy a  fe n t  e m líte tt  3 8  tag  ta r to zá sá n a k  b eh a jtá sá t üg yvéd re  
fo g ja  b ízn i .

A főtitkár bemutatja a brassói kör következő indítványát : Tétessék 
megbeszélés tárgyává az országos középiskolai tanáregyesület köreiben 
e kérdés: Miként kelthetne az iskola a társadalomban és a családban maga 
iránt nagyobb érdeklődést és miként biztosíthatná magának annak támo
gatását tanítási és nevelési működésében ?

A választmány az indítványt a többi körökkel közöltette.
A választmány a főtitkár indítványa értelmében az ifjúsági iratokra 

előfizetést elfogad azon föltétellel is, ha az előfizetés összegét később 
küldik be.

A nm. minisztérium a múlt egyesületi évben folyóiratokra és pae- 
dagogiai munkák beszerzésére az egyesületnek 500 frtot adományozott; 
az ezen összegről szóló számadások megvizsgálásával a választmány meg
bízta Mayer Józsefet, Deme Lászlót és dr. Lechner Lászlót.

A szerkesztő bemutatja jelentését a Közlöny számára beérkezett 
dolgozatokról.

Az előbbi szerkesztőtől átvett 28 értekezést és 14 könyvismerte
tést, összesen 42 dolgozatot, melyek közül azonban már 8 értekezés és 
3 könyvismertetés, összesen 11 dolgozat, mint közölhetetlen félre volt 
téve. így rá 20 értekezés és 11 könyvismertetés, összesen 31 dolgozat
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maradt. Ehhez járult szept. 17-től decz. 1-ig hozzá érkezett 21 érte
kezés, 12 könyvismertetés és 15 körtudósítás, összesen 48 dolgozat. A z  
e g ész  a n y a g  te h á t , a  m e ly ly é l  d e c z . 1 - ig  r e n d e lk e z e t t , 4 1  é r te k e z é s , 2 3  
k ö n y v is m e r te té s  és 1 5  k ö r tu d ó s í tá s , ö ssze sen  7 9  d o lg o z a t . Ezek közt egye
sületi tagoktól való 40 értekezés, 19 könyvismertetés és 15 körtudósí
tás, összesen 74 dolgozat; nem tagoktól való 1 értekezés és 4 könyv- 
ismertetés, összesen 5 dolgozat. A tagok dolgozatai közt van helybeliek
től 8 értekezés, 8 könyvismertetés és 1 körtudósítás, összesen 17 dol
gozat; vidékiektől 32 értekezés, 11 könyvismertetés és 14 kör
tudósítás, összesen 57 dolgozat. A  7 9  d o lg o za tb ó l : a )  m e g je le n t d e c z .  
1 - i g  1 2  é r te k e zé s  (4 helybeli, 8 vidéki), 7  k ö n y v is m e r te té s  (3 helybeli. 
3 vidéki, 1 idegen) és 1 5  k ö r tu d ó s í tá s  (1 helybeli, 14 vidéki), ö ssze sen  
3 4  d o lg o z a t  (8 helybeli, 25 vidéki, 1 idegen), b ) k ö zö lh e te tle n  4  é r te k e 
z é s  (2 helybeli, 2 vidéki) és 7  k ö n y v is m e r te té s  (1 helybeli, 4 vidéki, 
2 idegen), ö ssze sen  1 1  d o lg o z a t  (3 helybeli, 6 vidéki, 2 idegen) ; c )  f ü g 
g ő b en  v a n  2 5  é r te k e zé s  (2 helybeli, 22 vidéki, 1 idegen) és 9  k ö n y v -  
ism e r te té s  (4 helybeli, 4 vidéki, 1 idegen), ö s s z e s e n '3 4  d o lg o z a t  (6 hely
beli, 26 vidéki, 2 idegen).

A választmány a jelentést köszönettel tudomásul vette.
Az egyesületbe új tagokul beléptek : D e é s y  K á r o ly  reáliskolai tanár 

Lőcsén, aj. Kupetz L. ; L e n k e i  H e n r ik  gyak. gymn. tanár, aj. VolfGy.; 
B a j a i  A m a n d , D a s s ie v ic z  G y u la ,  J a b lo n s z k y  F ló r  is , P osch  J e n ő  kath. 
gymn. tanárok Miskolczon, aj. Polgár Gy. ; F a ith  M á ty á s  beszterczebá- 
nyai gymn. tanár, aj. Szerelemhegyi T. ; L o b  I g n á c z  áll. polg. isk. tanár 
Csabrendeken, aj. Horvát R. ; M a u r e r  B e z s ö  tornatanár, aj. Brózik K. ; 
L a c z k ó  D e z s ő  kegy. r. főgymn. r. tanár Kecskeméten, aj. Szabó F. ; dr. 
C serép  J ó z s e f  gymn. r. tanár S.-A.-Ujhelyen, aj. Halmi L .; B é n a  Z s ig -  
m o n d  oki. középisk. tanár Turdorsinban, aj. Kotunovics Gy. N y e r s  
K á r o ly  polg. isk. tanár Gyergyó-Sz.-Miklóson, aj. Hoppé L .; L ip o v n i c z k y  
A u r é l ia  fels. leányisk. tanítónő Beszterczebár.yán, aj. dr. Gerevich E. ; 
J a k a b  G é z a  kér. isk. tanár Brassóban, aj. Rombauer E. ; d r . M o ln á r  
B e z s ö  gymn. tanár M.-Szigeten ; K w ir s f e ld  I r é n  fels. leányisk. tanítónő 
M.-Szigeten, aj. Marikovszky M .; H ó d o ly  L á s z ló  gymn. igazgató, d r . L a u 
d o n  I s tv á n , H a r a s z th y  G y u la , S a jó  K á r o ly  gymn. tanárok Ungvárott, 
aj. Zoltsák J. В  К

II. A körök.
A sümeghi kör október 30-án tartott alakuló gyűlésén a követ

kező tételekben állapította meg munkaprogrammját. 1. A szorgalmi jegyek 
behozatala. Előadó Orbán Lajos. 2. A tanárok gyermekeinek a tandíj 
alól való felmentése. Előadó Orbán Lajos. 3. A fegyelem fentartásának 
eszközei. Előadó Bánfi Alajos. 4. A nyugdíj rendezése a felekezeti isko
lákban. Előadó Földi János. 5. A nyelvtanítás mondattani alapon. Előadó 
di. Kellemen Károly. 6. A rajzoktatás kiváló jelentősége korunkban. 
Előadó Ádám Iván. 7. A tanulók vagyoni állapotának befolyása a tan-
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ügyre. Előadó Lob Ignácz. 8. Miféle tantárgyakra fektetendő a fősuly 
az elemi iskolában, tekintettel a középiskolára (helyi érdekű szempont
ból). Előadó Ádám Iván. 9. A latin vagy német nyelvvel kezdendő-e 
el az idegen nyelvek tanítása a középiskolában ? Előadó Horvát Rezső.
10. A tanárok és szülők közti érintkezés. Előadó dr. Kellemen Károly.
11. A vidéki tanulók elhelyezése. Előadó Horvát Rezső. 12. A tanár
képzés reformja valláserkölcsi szempontból. Előadó Orbán Lajos.

November 27-én megtartotta a kör első havi gyűlését, melynek 
tárgya Horvát Rezső értekezése „a vidéki tanulók elhelyezéséről“ volt. 
Az előadó kifejti, hogy a tanárok és szülők közti érintkezés a tanulók 
előmenetelének hathatós tényezője lévén, a vidéki tanulók helyzete e 
szempontból nem a legjobb, a mennyiben azok szüleivel vagy soha vagy 
csak nagy ritkán értekezhetünk. A vidéki tanulók nagy része egyáltalá
ban nem tünteti fel a tanév végén azt az eredményt, a melynek kellő 
arányban kellene állnia a tanulókra fordított költségekkel és áldozatok
kal ; ha még a tanulás dolgában valahogyan megfelelnek, neveltség tekin
tetében gyakran az elvadultság képét tüntetik fel. A bajnak főoka a 
szállás viszonyaiban rejlik. A szülék ugyanis leginkább az olcsóság szem
pontjára vannak tekintettel; a szállásadók pedig nem érzik magukat köte
leseknek az ellátáson kívül a gyermekekkel szemben ellenőrző szerepet 
viselni. A baj orvoslása czéljából a következőket ajánlja. Szerezzen az 
intézet igazgatósága bő adatokat a szállásadók családi és lakásbeli viszo
nyairól s a tanulókkal szemben tanúsított eljárásukról s használja fel ez 
adatokat a beírás alkalmával, a mennyiben a jóravaló, lelkiismeretes gaz
dákat ajánlja és az ellenkező minőségű gazdáknál való lakást megtiltja. 
Köteleztessenek a szállásadók a tanulók szülei helyett a tanári karral 
érintkezni, a rájok bízottak erkölcsi magaviseleté fölött őrködni s egyszers
mind arról is gondoskodni, hogy azok ne hasztalanul fecséreljék el sza
bad idejüket. Az ellenőrzést a szállásadókkal szemben az illető osztályfők 
gyakorolják. Előadó egyáltalában a szállásadás jogát megszorítandónak 
véli s csak azokat a családokat ajánlja, a hol a családtagok ékesebbek 
és kisebb számban vannak, hol a tanuló kellő felügyelet mellett külön 
szobában lakhatik s a szállásadó foglalkozása olynemü, hogy figyelme 
nem csak a tanuló kellő ellátására, hanem még iskolai dolgaira is kiter
jedhet. Az értekezés élénk eszmecserét idézett elő, a mely különösen a 
szállásadók minősége és kötelességei, továbbá az azokkal szemben tanú
sítandó ellenőrző eljárás körül mozgott. Végre a kör a következő pontok
ban állapodott meg: 1. Minthogy a vidéki tanulók kellő elhelyezésére leg
nagyobb befolyással vannak a szállásadók, állítson össze az intézet igazga
tósága egy statisztikai kimutatást az egyes szállásadókról, mely minősé
gükre s a reájok bizott gyermekek iránt tanúsított eljárásukra vonatkoz
zék. 2. A szállásadókról szóló adatokat az illető osztályfők szerezzék 
meg és közöljék az igazgatósággal. 3. Az osztályfők egyszersmind útmu
tatást adjanak a gazdáknak a tanulókkal szemben követendő eljárásuk 
iránt. 4. A kör ez elveket már ebben a tanévben gyakorlatban is keresz
tülviszi s ajánlja követés czéljából a többi tanári körnek is.

H o r v á t  B e eső , a kör jegyzője.
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A brassói kör első rendes havi gyűlését november hó 6-án tar
totta. A gyűlésen a rendes tagokon kívül még vendégek is voltak. Mivel 
a kör rendes jegyzője nem lehetett jelen, az elnök felszólítására dr. H o ff
m a n n  F r ig y e s  vette át a jegyzőséget. Első sorban felolvastatik s tudo
másul vétetik V o lf  G yö rg y  levele, ki mint újonnan megválasztott szer
kesztő a kör támogatását kéri. A gyűlés ezután áttér a tárgysorozatra. 
Megvitatásra, minthogy a középponttól vitatételek mindeddig ajánlva nin
csenek, a múlt gyűlés azt a kérdést tűzte ki : m i m ódon  nyerhető  m eg  
a z  isk o lá n a k  a csa lád  érdeklődése ? A család és iskola érintkezésének 
fontos kérdése szerény körünkben is nagy mértékben magára vonta a 
figyelmet ; tanúsága ennek az, hogy két előadó is foglalkozott vele. Mint 
első előadó B o m b a u e r  E m i l  olvassa fel értekezését.

Azon elvből indulva ki, hogy az iskolának egyik legfontosabb fegyelmi 
s didaktikai eszköze : a család és társadalom érdeklődését s támogatását czél- 
jainak elérése végett megnyerni, kutatja az okokat, melyek miatt amaz érdek
lődés mai nap nem jelentkezik kellő mértékben. Oly helyeken hol ez tényleg 
csekély, ott az iskolának is vannak mulasztásai ; mert ennek feladata felvilá
gosítani a társadalmat ez irányú kötelességéről, ébreszteni, fokozni érdeklő
dését, lehetővé tenni, elősegiteni érintkezését s igy megnyerni támogatását. 
De mit várjunk a családtól ? Az iskolai fegyelem szempontjából kivánatos, 
hogy az iskola fegyelmi rendszabálya kellő támogatásban részesüljön a család 
s szülőhelyettesek részéről; gondoskodjék a család maga a rendről és pontos
ságról, akadályozza meg az oknélküli óramulasztásokat; kisérje figyelemmel 
a tankönyvekkel, taneszközökkel való bánásmódját a tanulónak. Ezeken kívül 
feladata a családnak a tanuló ruházkodásáról, egészségéről első sorban gondos
kodni ; a tanulás mikénti keresztülvitele, a szabad idő helyes felhasználása, 
a rossz társaságtól való visszatartás s más ezer ehhez hasonló mind olyan 
természetű ügy, melyekben az iskola egyedül vajmi keveset tehet, hanem 
annál többet a család. S mind a mellett, hogy ily fontos feladatok vannak a 
családok kezében, mégis nem ritkán tapasztalhatni, hogy teljeseu elhanyagolják 
e kötelességeiket. Az értekező különösen három okot hoz fe l: a család vagy 
nem ismeri kötelességét, vagy anyagilag képtelen teljesíteni azt, vagy ritkább 
esetben közönyös. E bajokon első sorban úgy kell segítenünk, ha sikerül fel
világosítanunk a családot kötelességéről. Ez pedig mennél gyakoribb érintke
zés által lehetséges. A mostani hivatalos érintkezés oly ritka, hogy számba 
se jöhet ; valami más módot kell életbe léptetnünk. így ajánlja az előadó, 
1. hogy látogassa meg az osztálytanár időnként tanítványait s igy személye
sen érintkezzék a szülőkkel vagy ezek helyetteseivel; 2.tűzzön ki egy heti 
órát, mely alkalommal mindenki által íeltalálható legyen az intézetben, a mikor 
is kérdésekre, tudakozódásokra felvilágosítást adhasson; 3. a szülőknek a 
különböző tárgyak mibenlétével, tanítási czéljával való tájékoztatása végett 
tartsanak a tanárok nyilvános órákat, melyeken a tárgy főbb elveit stb. magya
rázókig ismertessék ; esetleg 4. néhány tanítási órát, különösen az összefoglaló 
ismétlésieket, megközelithetővé kell tenni; végül 5. a nem helyt lakó szülők 
időről időre külön iveken értesíttessenek a nevezetesebb eseményekről, melyek 
kiválóan érdekelhetik. Az értekező az előadottak életbe léptetésével reményű 
a család s társadalmat nemcsak felvilágosíthatni az iskola iránti kötelességeiről, 
hanem azt teljesen meg is nyerhetni annyira, hogy bármely körülmény között 
bizton számíthatna reá az iskola.

A nagy figyelemmel hallgatott értekezés után szintén e tárgyról 
O rb á n  F e re n c z  olvassa fel értekezését.

Ö Felméri azon mondásából indul ki : „A német iskola regiment, a 
tranczia klastrom, a mag)rar iroda s az angol család,“ s hozzá teszi, hogy 
mi az utóbbi télé törekszünk, midőn a család és iskola közti kapcsot ipar



kódunk szorosabbra fűzni. Érezve iskolai életünk folyamán a család és tár
sadalom tápláló melegének hiányát, nem vádolhatjuk ezért egyedül a csa
ládot ; az iskolán és családon egyaránt múlik a dolog. Az iskolának kell 
azonban első sorban az ifjúságot képező tényezők közötti összhangot ke
resni, annak megteremtésén munkálkodni. Erre szolgáló eszköznek véli 
az ifjúság egymásra ható nevelői munkásságának a tanári kar által eszköz- 
lendő gondos irányítását. Mert a tanulók egymáshoz való viszonya nagy rész
ben egyesíti magában azon nevelői tulajdonságokat, melyek megvannak a család
ban és életben. Valamint a családapa s a család más tagja is példaképül szol
gál, úgy a fejlettebb tanulótárs i s ; s a mint az életben, úgy az iskolában is 
van küzdelem, harcz, mely jellemképzőül szolgál. Ha a tanár a tanításon kívül 
főíigyelmét erre fordítja, biztosabban számíthat a család közreműködésére, mivel 
a család igen éber ügyeltemmel kiséri az ez utón haladó nevelést. Ez által 
elérheti, hogy tanítványai oly közszellem hatása alatt mennek ki az életbe, 
melynek iskola iránti hajlandóságát még az élettel való küzdelem sem tudja 
megváltoztatni. Kitűnő erkölcsnemesítő hatással vannak az ifjúságra továbbá az 
iskolai ünnepek, főleg ha abban saját maga is cselekvőleg részt vesz. Ilyen ünne
pekre a rendtartásban megszabott napokon kívül kivált nemzeti emléknapok 
szolgáltatnak kedvező alkalmat. Az előadó kívánatosnak tartja, épugy mint az 
előtte szóló, oly nevelési értekezletek rendszeresítését, melyekben szülők s 
tanárok közösen beszélnék meg a felmerülő paed. kérdéseket ; de mivel erre 
a közszellem még nincs megérve, szükségesnek tartja, hogy a tanár mennél 
gyakrabban érintkezzék a tanuló szülőivel. Errre nyújtanának alkalmat a fel
vétel, az évzáró vizsgálatok s az osztályfők látogatásai. De mivel ez érintke
zés inkább alkalomszerű s éppen nem biztosíthat az iskolának elég támoga
tást a család részéről, szükségesnek tartja, hogy a szokásos évharmadi érte
sítők helyett rendes ellenőrző könyvecskék hozassanak be, melyek kiterjesz
kedve a tanuló iskolai s iskolán kívüli életére, biztosítsák a Család támogatá
sát. Az előadó szerint a könyvecske berendezése következő lenne : a) A könyv
1. lapján álljon a tanulónak a főnévkönyv mintájára szerkesztett nationaléja, 
melynek rovatait vagy maga a tanuló vagy szülője töltse ki. b) A könyv
2. lapján álljon a tanulónak az iskolában és azon kivtil töltendő idejének 
n a p ire n d je , a melybe bevezetendő a tanuló iskolai órarendje, s a tanórákon 
kívül a családban töltendő időnek tanulásra, mulatásra s a test edzésére szánt 
rendje. Ennek beosztását az osztály természetéhez, a tanulók szellemi munkás
ságához s testi fejlődéséhez képest a tanév elején a tanári kar állapítja meg, 
s az osztályfő tollba mondása után irja be könyvébe minden tanuló. E rovat 
szükségét igazolja azon körülmény, hogy sok család tájékozatlan az időfelosz
tásra nézve, s igy utasítást nyerne a gyermek mikénti vezetésére, c) A  8. 
lapon következnék az iskola rendtartása, melyet a szülők vagy helyetteseik 
aláirnak annak jeléül, hogy tudomásul vették, d) Ezután következnénk 
„Észrevételek“ czimen két egyenlő hasábra osztott s a következő fejezettel 
ellátott tiszta lapok : Észrevételek a tanuló előmenetelére, szorgalmára, figyel
mére, magaviseletére, erkölcsi tulajdonaira, egészségi viszonyaira, taneszközök
kel való felszerelésére stb. Mindkét hasábon irt fennebbi pár sor alá megje
gyeztetnék a bal hasábon tanár s a jobb hasábon szülők részére, e) E lapok 
után következnék a most használatban levő értesítő, s legvégül a bizonyít
vány adataival kitöltött lap. Tehát magában foglalná e könyvecske a tanuló 
iskolai életére vonatkozó mindazon adatokat, melyek egyaránt érdeklik őt 
magát, a szülőt és tanárait. így az önfegyelem mellett a család s tanári kar 
együtt működése elő lesz mozdítva. Ezen a szülőkkel időről időre közlendő 
könyvecskék segítségével lehetségessé válik a tanár előtt is ismertté tenni a 
tanulónak ama viszonyait, melyeket most ném ismerhet. Másrészt pedig a 
szülők felvilágosíthatok, figyelmessé tehetők gyermekeiket illető sok oly dologra, 
melyekre azelőtt nem is ügyeltek. Szóval e könyvecske behatása alatt önkény
telenül megtaníttatnak mikép ügyeljenek gyermekeikre, mire fordítsanak külö
nösebb ügyeimet s igy hogyan támogassák az iskolát nehéz feladatának 
megoldásában.
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Mindkét előadást mély figyelemmel hallgatván meg a kör, élénk 
eszmecsere fejlődött ki a hallott elvekre nézve. Végül is a következő 
határozatok fogadtattak el :

A  c s a lá d  és isk o la  k ö z ö tt i  k a p o cs  m eg erő síté se , a z a z  a  c s a lá d  és t á r 
sa d a lo m  tá m o g a tá sa  a z  isk o la  n eve lő i m ű ködésében  ok ve te tlen ü l szü k ség es ; e 
czélra kívánatos 1. hogy az o s z tá ly fő  lá to g a ss a  m eg tanítványait időről időre 
saját szállásukon ; 2 . h ogy a z  o s z tá ly fő k  k itű zzen ek  eg y  á lla n d ó  ó r á t , melyben 
a tanulók szülőinek és szülőhelyetteseinek felvilágosítással szolgáljanak ; 8. hogy 
az iskolától tá vo l lakó  szü lök  szükség s lehetőség szerint a rendes évi értesítő
kön kívül időhöz nem kötött lapokon is értesíttessenek egyes őket kiválóan 
érdeklő iskolai ügyekről és kérdésekről; 4. hogy a ta n á ro k  n é p sze rű  e lő a d á 
sok ren dezésében  részt vegyenek s ilyen alkalommal is szem előtt tartsák az 
egyes tantárgyak tanítási czéljainak feltüntetését; 5. czélszerü s alkalmas 
is k o la i  ü n n ep é lyek  r e n d e z é s e ; végül 6. hogy a z ellen őrző  kön yvecskék  Orbán 
F. igazgató által vázolt alakban behozassanak, azon kis változtatással, hogy 
az első oldalon a nationale helyett informáczió vétessék, mely a családnak 
feladatát az iskolával szemben körvonalozná.

Az ügy fontosságát tekintve, a kör elhatározza, hogy átiratban 
kéri meg a központi választmányt, hívja fel a többi körök figyelmét ez 
ügyre s tűzze ki vitatásul. Az elnök jelenti, hogy Kupsay János hosszú- 
falusi műfaragó tanár, ki a tanáregyesületnek évek óta tagja, a körbe 
kíván felvétetni. Örömmel fogadtatik.

A decz. 4-én tartott második rendes havi ülésről jövőre. A har
madik rendes havi gyűlés január hó 8-án lesz ; tárgya egy m in ta  elő
a d á s , melyet M é h e ly  L a jo s  tart arról, m ik é n t  a d ja  elé a  ro va ro k  tá r 
g y a lá sá n a k  befe jezése  u tá n  a  ro v a ro k  tá rsa s életét.

G-ölfner Károly, a kör jegyzője.

A máramaros-szigeti kör november 8-án tartott ülésének egyet
len pontja Sáfrány Péter véleményes jelentése volt a vágujhelyi tagok 
amaz indítványáról, hogy a nyugdíjalappal nem biró (felekezeti) közép
iskolák tanárai a polgári iskolai tanítókhoz hasonlóan a néptanítók nyug
díjarányában részesüljenek a nyugdíjaztatás kedvezményében. Az előadó 
az indítványt ily alakban elfogadhatónak nem tartja, hanem fölhívja a 
figyelmet körünknek ez ügyben hozott ama határozatára, mely szerint a 
középiskolai nyugdíjtörvénynek a felekezeti tanárokra való kiterjesztését 
szorgalmaztuk. E véleményt a kör is magáévá tette.

A deczember 6-án tartott ülésben Géresi Imre mondott véleményt 
Váró Ferencz indítványáról, mely az érettségi vizsgálatok eredményének 
közös értesítőben való kimutatását kéri.

Az előadó általában helyesli az indítványt nemcsak az indítványozótól 
előadott okoknál fogva, hanem azért is, mert ily módon alapos értesítést 
nyernének a tanügy évenkint meg-megújuló állásáról mind a tanügyi politika 
intézői, mind az érdeklődő művelt közönség. Minthogy pedig ez ideig az 
érdeklődők csak fáradságos úton juthattak az érettségi vizsgálatoknak az érte- 
sítőkben és vizsgálati jegyzőkönyvekben elszórt adataihoz, szükséges oly 
közös mű létesítése, mely nyíltan összegezve mutassa a betekintőknek a mű
velődés e fontos ágának — az oktatásügynek— állását évről-évre. Az indítvány 
egyes pontjaival szemben azonban az előadó ellenkező állást foglal el. Az első 
ponthoz hozzájárul változatlanúl. A második pont eme kifejezését : „az írás
beli feladatok megoldását megkísérlők számának megjelölésével,“ nem tartja
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világosnak, mert ez kellene: „az Írásbeli feladatokat készítők,“ s hozzá kívánja 
toldatni az osztályvizsgálaton megbukottak, a rossz írásbeli miatt visszavetet
tek s az időközben visszalépők számát is. A harmadik pont sem szól világo
san, mert „szóbeli vizsgálatok, kérdések tárgyköreinek“ kifejezés helyett ez 
volna teendő : „a szóbeli tantárgyakból feltett kérdések köreinek.“ Szintoly 
tág értelmű „a kérdezés és felelésmódok alkalmas jellemzésével“ mondás, mert 
hogy az alkalmas jellemzés alatt mit akar érteni, nem jelöli meg. Itt ki kel
lett volna tenni, hogy tüntettessék ki, vájjon ki teszi fel a kérdést, s hogy 
a tanuló önállóan felel-e arra, vagy pedig valaki (talán a szaktanár) fejte
getted azt vele ? A negyedik pontban meg kellene jelölni, mely főbb ada
tokra nézve volna kívánatos az összehasonlítás. Az ötödik pontban meg lett 
volna állapítandó, mely pontok kivonatai volnának közzéteendők a főigazga
tók és kormányképviselők jelentéseiből. Előadó szerint e pont alá rövid birálat 
jönne a kormányképviselők jelentéseinek alapján, a vizsgálat eredményének 
megérintésével. De nem tartja czélravezetőnek csak ez öt pontot, mert nem 
adják meg azokat az alapokat, melyekből a minden irányú culturális tájékoz
tatást bárki elvonhatná. Az előadó az értesítőbe felveendő pontokat három kate
góriába sorozza. Az első kategória magában foglalná az egyes érettségi vizs
gálatok egyenes adatait, azoknak személyi és dologi körülményeiről. A máso
dik kategória összehasonlító kimutatást a szorgalmi és erkölcsi állapot 
eredményéről, s ugyanazt összegezve s a megelőző évvel egybe vetve feleke
zetek és nemzetiségek szerint. A harmadik kategória a főigazgatók és kor
mányképviselők jelentéseinek alapján készített rövid jellemzést vagy birálatot 
ölelne fel intézetek szerint. Igaz, hogy az igy összeállított értesítő terjedel
mesebb lenne az indítványozóénál, mert egy intézetre átlag 3 lapot számítva, 
107 intézetnél kitenne 321 lapot; de ha akarunk valamit, akarjunk teljeset, 
ha a költség és fáradság egy. Végre még a következő észrevételeket teszi : 
1. Nem fogadja el, hogy a közös értesítő'minden évben más szempontból szer- 
kesztessék s pedig azért, mert így a minden esetre szükséges összehasonlítás 
a megelőző évvel bajosan volna eszközölhető. 2. Az előadótól ajánlott három 
kategória két első pontjának adatait az érettségi vizsgálat jegyzőkönyve szol
gáltatná, s csak a harmadik pontéi vétetnének a főigazgatók és kormánykép
viselők jelentéseiből. 3. Mivel eddig némely adatok vagy hiányosan vagy épen 
nem vétettek jegyzőkönyvbe, kéressék fel a nagymélt. közoktatásügyi minisz
ter arra, hogy a kormányképviselők minden szükséges adatot vegyenek föl a 
jegyzőkönyvbe. Véleményének összege ez : az indítványt helyesli, de a fel
veendő pontokat kiszélesíttetni kívánja.

A kör az előadó véleményéhez csatlakozik, csak azt fejezték ki töb
ben. hogy az összehasonlítás valamennyi intézettel s a birálat mértéke 
akkor lenne teljes és igazságos, ha mindenütt ugyanazokat az Írásbeli és 
szóbeli feladatokat kellene a tanulóknak megoldaniok. Erre nézve azon
ban egyöntetű vélemény nem jött létre.

K o v á ts  A n ta l ,  a kör jegyzője.

A szepesi kör lőcsei osztálya 1886. nov. 28-án tartotta első 
gyűlését. Kupetz Lycurg elnök megnyitván a gyűlést, melegen üdvözölte 
a jelenlévőket s kitartó munkásságra buzdította az érdeklődő tagokat. 
Fájdalommal jelentette, hogy a kör ismét két buzgó tagot veszített: dr. 
Szántó Károlyt ugyanis a pozsonyi, Hibján Józsefet pedig a besztercze- 
bányai felsőbb leányiskolához helyezték át. Ezek után a jegyző felolvasta 
a Közlöny szerkesztőjének a körhöz intézett levelét. A gyűlés szívesen 
vette tudomásul s kimondta : hogy a kör tőle telhető módon törekedni 
fog a Közlöny támogatására. A kör a közgyűlés által íölvetett kérdések 
mellé még egy-két más tételt is vett föl munkarendjébe. Eme kérdések tár
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gyalásául és megvitatásául pedig a jan. 6-án tartandó gyűlést tűzte ki. 
Referálni fognak : D e é s y  K á r o ly  (A középiskolai rajzoktatás kiváló jelen
tőségéről korunkban, — kellő tekintettel az ábrázoló geometriára). D r .  
B ó th  S a m u  (Az osztályozásról, különös tekintettel az általános osztályzatra), 
K o t ie r  D a n i  (A felsőbb leányiskola tanárainak érdekében. Minő viszony
ban állanak a középiskolai törvényhez és a középiskola tanáraihoz ?), D r .  
D e m k ó  K á l m á n  (Kivánatos-e, hogy a világtörténelem vagy legalább annak 
ókori része ismét az érettségi vizsgálat tárgyává tétessék?), G eb e  J á n o s  
(A latin nyelv a reáliskolában), T h e is z  G y u la  (A franczia nyelv mint az 
érettségi vizsgálat tárgya), H a d i k  B i k á r d  (A reáliskola részére kiadott és 
a tornázásra vonatkozó utasítások megfelelnek-e az eddig tett tapaszta
latoknak ? és kivánatos-e, hogy ez utasítások változatlanul vagy módosítva 
a gymnasiumba is behozassanak?). Föl van véve a munkarendbe még a 
mármaros-szigeti körnek a tanárok kölcsönös életbiztosítását czélozó 
indítványa.

T h e is z  G y u l a , a kör jegyzője.

A nagybányai kör decz. 8-án tartotta meg első alakuló gyűlését. 
Elnökké Zsuffa Fausztin főgymn. igazgatót, jegyzővé B e n ő  J .  B e r á r d  
tanárt választotta. Egyúttal megállapította munka-programmját is. Követ
kező gyűlését, melyen Benő J. Berárd azon kérdésről fog értekezni : 
„Egy vagy két osztályban tanítandó-e a magyar irodalom?“, január hó 
első felében fogja megtartani. A kör többi tagjai, névszerint a kövtkezők: 
Berényi Gedő, Dobróczki Lajos, Tetzer Ferencz, Hassák Vidor, Jánosy 
Dezső, Kárpáti Gratian, Kölln Norbert, Mahalcsik Titus, Mahalcsik 
József, dr. Németh Gyula.

B e n ő  J .  B e r á r d , a kör jegyzője.

Az újvidéki kör deczember 11-én megtartott gyűlésén, a nyelvészeti 
és reál szakosztályok megalakulása után, a nyelvészeti szakosztály elnökévé 
Korény-Scheck Vincze, jegyzővé pedig dr. Badics Ferencz; a reál szak
osztály elnökévé Bruck Ferencz, jegyzővé pedig Mittelmann Nándor válasz
tattak meg. Ezután a munka-programm megállapítása következett. A 
közgyűlés által megvitatás végett ajánlott s körűnk elnöke által javas
latba hozott tételek kidolgozására a következő tagtársak vállalkoztak: 
Kovalsky Lajos (A felekezetek s a társulatok által fentartott középis
kolák tanárai nyugdíjazásának módjáról), Korény-Scheck Yincze (A világ- 
történelemnek az érettségi vizsgálat tárgyává tételéről), Krecsárevics Márk 
(A magyar nyelv tanítása más előadási nyelvvel biró iskolákban), Morvay 
László (A magyar nyelv tanítása a vegyesajkú lakosság által lakott vidé
keken). A marmaros-szigeti körnek, a kölcsönös segélyezés ügyében tett indít
ványát körünk elvben elfogadta ugyan, de a módozatok megállapítása, illető
i g  egy tervezet kidolgozása végett Franki István indítványára egy három
tagú bizottság választatott. E bizottság tagjai : Bruck Ferencz, körünk 
elnöke, Papp József és Niedermayer Gyula tagtársak. Szándics Sándor 
tagtárs, gör. kel. főgymn. tanár, német nyelven indítványt tesz, hogy a
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magyar tannyelvű középiskolákban a német nyelven kívül a vidéken 
divó pl. szerb, oláh stb. nyelv, kinevezett rendes tanár által taníttassák, 
hogy igy alkalma nyíljék az ifjúságnak a vidéken divó nyelvet elsajátí
tani, mi által azt érjük el, hogy az ifjúság azon nyelv irodalmával is 
megismerkedik s az illető nemzetiséget jobban megtanulja becsülni. Bruck 
Ferencz és Franki István indítványára a kör felkéri Szándics Sándor 
tagtársat, hogy indítványát kellőleg kifejtve a jövő ülésen adja elő.

PateJc B éla , a kör jegyzője.

A kaposvári kör decz. 12-én tartotta meg második rendes havi 
gyűlését, melyen első tárgyul végleg megállapították az évi munlcapro- 
grammot.

A középpontból érkezett felhívás értelmében első sorban a vidéki körök 
eddigi munkálkodása alapján a köv. sorozatban megállapítottakat fogadta el 
a kör: Elég-e a tantervi óraszám a német nyelvi tanítás sikerességére? A 
magánolvasmány. Az ifjúsági könyvtárak szervezése és kezelése (előadó : 
Albrecht J.), A magyar irodalom-történet két éves tanítása (Beksits J.), Mivel 
lehetne a mostani, czélra nem vezető módszertani gyűléseket pótolni ? (Len- 
ner E. ig.), Czélszerii-e a mondattani alapon való tanítás az alsó osztályok
ban ? (Medgyesi L.), A történettanítás reformjához, illetve methodikájához 
(Okányi P.), Helyes e a tantervnek 3 szakaszra való felosztása? A középisko
lai bölcsészet tanításáról , mi és miként taníttassák ? (Pintér E.) A szorgalmi 
jegy kérdése, A család és iskola érintkezéséről (Prilisauer A.), A classikus 
olvasmány és a reáliák, Ókori képatlasz, Tanügyi kiállítás, (Schambach Gy.)j 
A földrajz és természetrajz együttes tanítása (Varga F.), A latin stílusgya
korlatok kezelése (Vaszary M.). E sorozat összeállításánál az a czél lebegett 
a kör előtt, hogy a fölvetett kérdések tárgyalásával szintén hozzájáruljon 
egyik-másik fontosabb ügynek a közgyűlés elé való juttatásához. Ezen felül 
munkálkodása keretébe vette a  g y m n a s iu m i h e ly i ta n te r e  kérdését is. Az ez 
ügyben meglehetős élénken lefolyt vita irtán, melyhez a fő impulsust a közokt. 
minisztériumnak a reáliskolák hasonló irányú mozgalmát helyeslő nyilatkozata 
adta meg (1. Közlöny IV. fiiz. 241. lap), — bár ez actuális kérdésre maga a 
tanári kar az illetékes forum részéről fölszólítást még nem kapott, s bár ennek 
folytán a kör ez irányú óhajai egyelőre alighanem meddők maradnak, mind
azonáltal a kérdés minden oldalú megvilágítása révén az egész tananyagról 
és kezelése módjáról üdvös áttekintést óhajtván szerezni s a nevelő-tanítás egy
öntetűségének égető kérdését csakis igy remélvén tisztázhatni *) — elhatá-

4) A gymnasiumoknak már régen meg van adva az a szép szabadsá
guk, hogy minden egyes tanári kar „az utasítások szellemében minden egyes 
tantárgy számára oly szabatos és részletes tanmenetet dolgozzon ki, mely a z  
in té ze t  s a já to s  k ö r ü lm é n y e i t  véve k i in d u ló  p o n tu l ,  a  re n d e lke zé sre  álló e rő k  és 
e szkö zö k  m ér tékéb en  s z a b á ly o zz a  és biztosítsa az egyes tanczélok elérését“ 
(Utasítások a gymn. tanítás tervéhez. Budapest, 1880. 12. 1.). „T e rv e ze ti m eg 
á lla p o d á s a i t  a z  o rszá g o s te rv  k e re téb en  végre m in d e n ik  in té ze t  öná lló  s z a b a d 
sá g g a l é r v é n y e s íth e ti , minthogy első sorban felelős is azok eredményéről; 
a zo n b a n  m in d e n  o ly  esetben , ltol n e ta lá n  s a já to s  k ö r ü lm é n y e k  a z  egyes o s z tá 
ly o k  ta n c z é l ja in u k  m ó d o s ítá s á t  va g y  a  ta n tá r g y a k  n o r m á lis  ó ra s zá m á n a k  vá l
to z á s á t a já n la n á k , elö legesen  k ik é r e n d ő  e végre a  fen sö b b  h a tó sá g o k  en g ed é lye“ 
(u. o. 13. 1.). A reáliskoláknak e részben semmivel sincs több szabadságuk, a 
mi igen világosan kitűnik a következőből : „Azért a ta n te r v n e k  a ta n in té z e 
te k  sp e c iá lis  v is z o n y a i  s z e r in t  va ló  m ó d o s ítá s a  is  (helyi tanterv) — a z  egyes  
t a n á r i  te s tü le te k  o k a d a to l t  e lő te r je sz té sé re  — m egengedhető , o ly  m ó d o n , hogy  
v a la m e ly  ta n tá r g y tó l  e lv e tt eg y  ó ra  u g y a n a z o n  o sz tá ly b a n  m á s ta n tá r g y r a  fo r -

Tanáregyesületi Közlöny. XX. ^
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rozta a kör, hogy a gymnasiumi helyi tanterv előkészületeinek megbeszélését, 
mint fontos és szükséges dolgot, munkaprogrammjába veszi s a kérdésre a 
többi körök figyelmét is fölhívja ; egyszersmind az áprilishavi gyűlés napját 
tűzte ki az idevágó szakjelentések, tapasztalatok s óhajok összegezésére és 
megbeszélésére. Fölszólítja továbbá Schambach Gyula tagot, az itteni gymn. 
philologiai múzeum szervezőjét és őrét, hogy múzeumunk ismertetésével és e 
tárgyban közlendő elaboratumával hívja föl a körök figyelmét a szemléltető 
oktatás eme hathatós eszközére, s ezzel a p h ilo lo g ia i  m ú zeu m o k  ügyét is mun- 
kaprogrammja részévé tette.

Második tárgyúi a n é p s z e r ű  fe lo lv a s á s o k  megbeszélése szolgált. Erre 
vonatkozólag az ez ügyben kiküldött hármas bizottság amaz előterjeszté
sét fogadta el a kör, hogy a tagok a létesítendő ifjúsági segítő egye
sület javára 4, esetleg 6 felolvasásból álló cyclus tartását vállalják 
magukra, egyéb ide tartozó ügyek elintézése továbbra is a hármas bizott
ság tisztjéül hagyatván meg. —  Harmadik tárgy az előbbi pontban je l
zett i f j ú s á g i  se g ítő  e g y e s ü le t ügye volt. Okányi Pál előadó utalt gymna- 
siumunk ifjúságának a segélyezések és jutalmazások körüli mostoha hely
zetére ; állítását érdekes statisztikai adatokkal igazolta s a fölsegítést és 
jutalmazást a nevelés egyik kötelességszerü eszközéül tüntetvén föl, a 
segítő egyesületet szükségesnek és létesülését lehetségesnek jelzi. A köszö
nettel fogadott előadás eszméit a kör magáévá tevén, Lenner Emil, int. 
igazg. az egyesületet szervezésének módját fejtegette s ez ügyben nagyobb 
mértékű agitatió megindítását tartja szükségesnek. Rövid eszmecsere után 
a gyűlés az ajánlott tervezetet elfogadván, a mozgalom megindítására és 
vezetésére az ein. igazgatót kérte föl, ki azt készségesen el is vállalta.

S c h a m b a c h  G y u l a , a kör jegyzője.

A kecskeméti tanári kör decz. 14-én tartott harmadik rendes havi 
gyűlésén Szabó Ferencz elnök a kör új tagját, Laczkó Dezső k. r. tanárt 
üdvözli és a tagok számát 25-ben konstatálja. Ezután áttér a kör a mai 
gyűlés tárgyára, a beszterczebányai kör amaz indítványának megvitatására, 
hogy : „Legyen a világtörténelem általában vagy legalább annak ókori 
része az érettségi vizsgálat tárgya.“

Az előadó, E r d é l y i  K á r o ly  k. r. tanár rövid áttekintést nyújt elő
ször a történelmi tanítás fejlődéséről a középiskolában, majd hangsúlyozza 
a gymnasiumi tanítás történeti jellegét. Aztán röviden megemlékezik az 
angolok, francziák és németek történettanításáról. Kiemeli, hogy a ma
gyar történettanításban az alpha meg az omega a magyar tö rtén e t; de 
e mellett világtörténelem is taníttatik, melyet számon kérendőnek vél az 
érettségi vizsgálaton is, de csak részben és kapcsolatban a modern mü
veit államok politikai földrajzával. J a v a s o l ja  te h á t , h o g y  a  V I I .  o s z t .  
p o l i t i k a i  f ö ld r a j z a  té te s sé k  a  V i l i .  o s z tá ly  ism é tlő  tá r g y á v á  és k ö v e tc ltc s -

d ü t a s s é k •* (A reálisk. tanítás terve és a reá vonatkozó utasítások. Budapest, 
I' Nem kell a gymnasiumoknak „az illetékes forum részéről föl-
szón fast“ várniok s a köröknek se szükséges a gymnasiumok számára is 
’’ír i • ta?teiT megengedését sürgetniük. Azt a kérdést azonban kár volna 
elfelejteni, mily helyi viszonyok mily módosításokat kívánnak.

A  sze rk .
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sék meg az érettségi vizsgálaton. Ez által különösen két fontos ered
ményt érünk el : azon manap annyira fontos földrajzi ismereteket kér
jük szorosan az ifjaktól, melyekre m inden  müveit modern embernek 
múlhatatlanul szüksége van s meggyőződünk arról, vájjon a modern álla
mok rövid és átnézetes történetében s azok állami szerkezetét illetőleg 
minő felfogást tanúsítanak. Az előadó különösen hangsúlyozza, hogy 
m inden  müveit embernek van szüksége amaz ismeretekre, tekintet nélkül 
szakmájára; sőt éppen azért, mivel sok embert a történelmi és földrajzi 
tudományoktól messze terel életpályája, hiszi sürgetendőnek az e tudo
mányok alapismereteiben való jártasság kipulmtolását a középiskolában. 
A történelem és földrajz általános szükségessége mellett egyéb tárgyak 
követelései az érettségi vizsgálatra való fölvétel iránt nem jöhetnek 
számba. Krécsy Béla  főreálisk. tanár szerint az előadó inkább a világ- 
történelem fontosságát okolta meg általán és kevésbbé az érettségi 
vizsgálatra vonatkozólag. A mai érettségi vizsgálat czélja a humaniórák 
és reáliák egyes kiválasztott részei alapján kipuhatolni, minő önálló íté
letet képes a jelölt kifejteni. A latin és magyar irodalomtörténet vizsgá- 
lásában benne lehet az ó-és újkori történelemé is. 0  inkább óhajtana az új
korra kiterjedni, mert ez ránk nézve különösen nemzeti szempontból is 
tanulságosabb. Különben több más tárgy is követelhetné a behozatalt : a 
philosophia, chemia, természetrajz, ábrázoló geometria. Kell-e a tanuló
kat még jobban terhelni ? (> nem tartja czélszerünek az érettségi vizs
gálat tárgyainak szaporítását. —  Pintér Kálm án  k. r. tanár megjegyzi, 
hogy az irodalomtörténet tanításába és vizsgálatába igen kevés világtör
ténelmet, inkább művelődéstörténetet lehet bevinni, ez tehát nem mel
lőzheti a kérdést: tétessék-e a világtörténelem érettségi tárgygyá. Az is 
anomalia, hogy a jelölt kevés időköz alatt kétszer vétetik vizsgálat alá 
a magyar történelemből. Az érettségi vizsgálat czéljának megfelelőleg a 
tárgyak helyesen vannak csoportosítva, azonban a nemzeti történelem 
mégis kevés, bár hátterül a világtörténelem szerepelhet. A VII. osztály 
politikai földrajza a világtörténelem egybefoglalása és igy e rész méltán 
helyet foglalhat az érettségi vizsgálat tárgyai között a nélkül, hogy a 
jelöltek terhelésével járna. A mint a magyar nyelv és irodalom vizsgá- 
lásában az összes középiskolai tananyagra kiterjeszkedünk úgy kellene a 
történelemből legalább a VII. osztály említett tananyagát megkívánnunk.— 
Laczkó Dezső k. r. tanár szintén kívánatosnak tartja a müveltségrtörté- 
nelem és politikai földrajz examinálását annyival is inkább, mert föld
rajzi kérdésekben, e tudomány életbevágó volta mellett is, roppant járat
lanság tapasztalható mindenfelé. — H anusz István  főreálisk. tanár az 
általános müvelődéstörténelmet kívánatosabbnak tartja a csupán magyar 
nemzeti történelem helyett érettségi vizsgálati tárgyul. —  Dr. Szombatiig 
István  főreálisk. tanár utal a kérdés practicumára, felemlítve, hogy az 
érettségi vizsgálat intézményének az egész országban egyöntetűvé tétele 
szempontjából szoríttattak meg annak tárgyai és helyes alapelveken föl
építve állapíttatott meg annak jelenlegi köre. Az intézmény intentiója 
kézzelfogható és czélját el is fogja érni ; szervezete újabb változtatások-

24*
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kai alig háborgatható és tényleg nem is remélhető, hogy a tanügyi kor
mány egyelőre módosítaná a szabályzatot. О a status quo mellett van.

A kör elfogadja határozatában az előadó nézetét és az abban kifej
tett eszmék kivitelét óhajtja.

D r . S z o m b a th y  I s t v á n ,  a kör jegyzője.

VEGYESEK.

Ipolyi Arnold püspök deczember 2-án hirtelen bekövetkezett halála mély 
gyászszal sújtott minket is, kik büszkeséggel vallhattuk nemzetünk e jelesét 
egyesületünk tiszteletbeli és alapító tagjának. Veszteségünk nagyságát annál 
súlyosabban érezzük, minél többet vesztett a drága elhunytban az ország, a 
haza. Nemzetünk jó magyart és igaz hazafit, derék papot és önzetlen embert, 
művelt férfiút és szorgalmas munkást, kitűnő tudóst és jeles irót, elmés törté
netbúvárt és kiváló régiségismerőt, nagy műértőt és bőkezű művészetpártfogót, 
általában oly férfiút sirat Ipolyi Arnoldban, kinek sokoldalú műveltsége és 
fáradhatatlan munkássága valóban nagy előmozdítója volt hazánk újabb cultu- 
rális fejlődésének. És mennyit tett, mennyit áldozott az iskolákért, a nemzeti 
nevelésért mint püspök és mint az országos közoktatásügyi tanács elnöke egy
aránt ! Halála bármily váratlan és lesújtó, mégis szép volt. Püspöki és papi 
teendői közben, kötelessége teljesítése után, szent könyvvel kezében lepte meg. 
Istenes dolgokkal foglalkozott lelke, midőn a mindenható elszólította. Ipolyi 
Arnold halála nehéz veszteség nemcsak Nagyváradnak, hanem egész Magyar- 
országnak. Sok szép remény fonnyadt el sírjánál. De örökké virraszt fölötte 
az emlékezet. Tettei és munkái mélyen és eltörölhetetlenül a nemzet szivébe 
és lapjaira vésték nevét. Gyászolja Magyarország, áldja az egész magyar nemzet.

Kinevezések. A király ő felsége G erev ic s  G u s z tá v  fehértemplomi áll. 
főgymn. helyettes igazgatót ez intézet rendes igazgatójává, vallás- és közok
tatásügyi miniszter pedig M u n k á c s y  E le k  trencséni kath. és F e k t  F e re n c z  
lugosi kir. főgymn. helyettes tanárokat eddigi állomásaikra rendes tanárokká 
nevezte ki.

Jubilaeum. G á s p á r  J á n o s  tanfelügyelő 50 éves nevelésügyi működésének 
emlékére az alsó-fehérmegyei tanító-egyesület deczember 8-án Nagyenyeden 
ünnepet rendezett, mely nagy és díszes közönség részvételével folyt le. A 
tanító-egyesület ez alkalommal a nagyérdemű férfiú nevére egy 500 frtos ala
pítványt tett, melynek kamatait évenként rendes tagjainak jó magaviseletű és 
szorgalmas tanuló gyermekei élvezzék. Ez alap növeléséhez maga az ünnepelt 
és ha 100-—100 írttal, Dárday Sándor országos képviselő pedig 50 írttal 
jáiult. Az ünnepnek erkölcsi nagy hatása mellett örvendetes anyagi eredmé
nye is volt.
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Ösztöndíjak. 1. Az 1886/7. tanév kezdetétől a) 10 budai Mária Terézia- 
í'éle, b) 2 váczi Mária Terézia-féle, с) 1 Koháry-féle, d) 1 Verbőczy-féle és e) 
1 Gázsi-féle ösztöndíj-állomás ürült meg, a legutóbb említett Gazsi-féle évi 
160 írttal, a többi évi 120 írttal. A vall. és közokt. minisztériumhoz intézendő 
folyamodványok az illető tanintézeti igazgatóknál 1887. januúrius 15-ig nyúj
tandók be. — 2. Az általános tápláló intézeti és egyéb alapítványoknál az 1886/7. 
tanév kezdetétől a) 2 váczi püspöki évi 120 frtos, b) 2 győri püspök Széché- 
nyi-féle évi 120 frtos, c) 2 győri püspök Lippay-féle évi 120 frtos, d) 1 gróf 
Harrach-féle évi 120 frtos, esetleg még 1 évi 75 frtos, e) 2 Matyasovszky-féle 
évi 90 frtos, /') 1 Latinovics-féle évi 150 frtos, g) 1 Adamovics-féle évi 100 frtos, 
h) 1 Nitzky-féle évi 158 frtos, г) 1 Motkó-féle évi 48 frtos és к) 1 Marczibányi 
féle évi 120 frtos ösztöndíj-állomás ürült meg. Az illető pártfogókhoz intézendő 
folyamodványok a tanintézeti igazgatóságoknál 1887. januárius 20-ig nyújtandók 
be. — 3. A győri árva-alapítványoknál az 1886/7. tanév kezdetétől a) a győri kir. 
árva-alapítványnál 6, b) a győri gróf Eszterházy-féle árva-alapítványnál 2 
ösztöndíj állomás ürült meg egyenként évi 80 írttal. Az a) alatt említettekre 
szegény kath. vallásé, jó előmenetellel iskolába járó vagy inaskodó árva fiúk 
és leányok, a b) alattiakra pedig uradalmi könyvivő számtisztek és ezek után 
gazdasági tisztviselők és szolgák árva gyermekei pályázhatnak. A folyamod
ványok amazokra Nogáll Károly győri püspök helynökhöz, az utóbbiakra 
Komárom megye útján gróf Eszterházy tatai uradalmához intézeudők és az 
illető tanintézeti igazgatóságnál, hol a pályázók jelenben tanulnak vagy az 
illető megyei és városi közönségnél 1887. februárius 10-ig nyújtandók be.

Ezer forintos ösztöndíj-alapítvány kiegészítésén fáradoznak Lichvártsilc 
M ih á ly  nyugalmazott tanítóképző-intézeti igazgató-tanárnak volt tanítványai. 
Ez alapítványra, mely Lichvártsik nevét viseli és melynek évi kamata az 
ungvári g. kath. tanítóképző-intézet egy növendékének ösztöndíja lenne, már 
1883-ban Lichvártsik 25 éves jubilaeuma alkalmával kezdték meg a gyűjtést, 
de mind a mellett, hogy maga a jubiláns is 100 irtot ajánlott íöl rá, az 1000 
frtot mindeddig nem érte el. Rigán Mihály elnök és Péntek András pénz- 
tárnok Ungvárról fölkérik |Lichvártsik volt tanítványait, a kárpátalji g. kath. 
tanítókat, a lelkészeket és tanügybarátokat, hogy a mondott alapítvány kiegé
szítéséhez filléreikkel hozzájáruljanak.

Halálozás. Nagyváradon elhúnyt november 27-én Allíquander Ádáni, áll 
főreálisk. rendes tanár, életének 32-ik, tanárságának 11-ik évében. A boldogéit 
tanárkodásának kezdetétől fogva buzgó tagja volt egyesületünknek, mint 
oktató pedig egyaránt bírta kartársainak és tanítványainak szeretetét. Nyugod
jék békében!

Báthori-ünnep. A csiksomlyói róm. kath. főgymnasium deczember 12-én 
Báíhori István erdélyi fejedelem és lengyel király halálának 300 ados évfor
dulója alkalmából akadémiát rendezett. A megelőző napon d. e. 10 órakor 
a szerzetesi nagy templomban ünnepi requiem volt a nagy fejedelemért. Decz. 
12-én pedig a volt székház nagyterme már d. e. 10 óra előtt egészen megtelt
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fényes közönséggel. Az ünnep Kölcsey Hyrannszával kezdődött, énekelte a 
főgymn. énekkar. Azután I m e ts  F ü lö p  Jálcó fögymn. igazgató igen szép meg
nyitó beszédet mondott, melyet a közönség zajosan megtapsolt. A főgymn. 
ifjúsági férfikartól elénekelt „Lengyel hymnus“ után S z á s z  K á r o ly  főgymn. 
tanár mondott gondos történelmi tanulmányon alapuló emlékbeszédet Báthori 
Istvánról. Dr. M e d g y e s y  B é la  főgymn. tanár hegedűjátéka S z á s z  K á r o ly  né 
úrasszony zongorakiséretével a közönséget nagy lelkesedésre ragadta. Tetszett 
a két VIII. osztálybeli tanuló szavalata is, kik Tóth Kálmán „A lengyel 
anya“ és Komócsy József ,.A fehér sas“ költeményét adták elő. A kegyeletes 
iskolai ünnep nagy dicséretére válik az intézetnek.

Jótékony czélú hangverseny. Mármaros-Szigeten a jogakadémia ifjúsága 
deczember 12-én a megyeház nagy termében a leégett lyceum tetőzetének 
helyreállítása javára hangversenyt rendezett, melynek örvendetes anyagi ered
ménye volt.

A magyarországi fő- és középiskolák névkönyve VII. évi folyamára hirdet 
előfizetést F e ls m a n  J ó z s e f  a budapesti VIII. kér. községi főreáliskola igazga 
tója. A Névkönyv tartalma: a vallás és közoktatásügyi minisztérium, tan
kerületi főigazgatóságok, közoktatásügyi tanács, a középiskolai tanárvizsgáló 
bizottságok, a magyarbirodalom területén lévő egyetemek, akadémiák, lyceumok, 
gymnasiuinok, reáliskolák, kereskedelmi középiskolák és a nevezettekkel rokon 
irányú intézetek, az egyes fő- és középiskolák oktató személyzete, az egyes 
tanárok születésének, alkalmazásának és kinevezésének éve, tanképesítésük, 
az egyes intézetekre vonatkozó történeti adatok, a hallgatók és tanulók száma, 
tannyelv, tanárok fizetése stb. A szerkesztő kiadó, minthogy tanügyünk terén 
minden évben nagyobb változások történnek, új intézetek keletkeznek, fönn
álló intézetek átalakulnak, a tanári személyzet működésének köre pedig foly
ton változik, megkísérli a Névkönyvnek ezentúl minden évben való kiadását. 
1886/,. évi VII. folyam február közepe táján fog megjelenni. A valóban szük
séges munkát tisztelt kartársainknak melegen ajánljuk. Az előfizetés, mely a 
budapesti VIII. kér. községi főreáliskola igazgatóságához küldendő, 1 f r t ; 
gyűjtőknek tiz aláíró után 1 tiszteletpéldány jár. A gyűjtő-íveket a befolyt 
pénzzel a szerkesztő-kiadó mennél hamarább kéri, hogy a nyomtatandó példá
nyok száma iránt idején tájékozódjék.

Az Apolló zenemű-folyóirat deczemberi füzetével befejezte első évnegye
dét. Eddigi közleményei : Apollo-induló és Jókai-csárdás (foil Jánostól, Album 
levél Straka Ivántól, Magyar ábránd Seyler Károlytól, A merengő, nocturne 
Ábrányi Kornéltól, Eredeti magyar ábránd Bergmann Ágosttól (mind zongorára), 
Orgona-iskola Bátori Lajostól (közlése még foly), Ária a varázsfuvolából 
Mozarttól és Szegény Margit Telbisz Jenőtől (énekhangra zongorakisérettel), 
Szerencsés kérő, mazurka Goll Jánostól (férfikarra és zongorára), Isten dicső
sége Beethoventől, Áldd meg százszor. Gyöngyvirágom. A csónakos Goll 
Jánostól és Búcsú Bátori Lajostól (férfikarok szólamai és vezérkönyve). Ara 
egész évre t> trt, felévre 3 frt 20 kr, negyed évre 1 frt 75 kr. Az előfizetés 
Goll János szerkesztő-kiadóhoz (Budapest VI. Lázár-utcza 18. sz.) küldendő.
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Beérkezett müvek es folyóiratok. A múlt havi kimutatás óta a kővetkező 
könyvek és nyomtatványok érkeztek a szerkesztőséghez.

A n g y a l  B é la  és V iz y  F e r e n c z  : Iskolai fali képek a magyar történethez 
és irodalomhoz. I. füzet 15 (85 cm. magas és 60 cm. széles) kép. Ára 7 frt 
50 kr. Megrendelhető a két kiadó főreáliskolai tanárnál Körmöczbányán.

A p o llo . Zeneműfolyóirat zongorázók és énekesek számára. Szerkeszti és 
kiadja G oll J á n o s  zenetanár. Budapest 1886. 3. szám. Előfizetés egész évre 
6 frt, félévre 3 frt 20 kr, negyedévre 1 frt 75 k r ; egyes szám ára 75 kr. Szer
kesztő- és kiadóhivatal VI. kér. Lázár-utcza 18. sz.

D r . B ih a r i  P é te r  : Böleselettörténet. I. füzet (1--5. ív). Budapest 1886. 
Pfeifer Ferdinánd bizománya. Az egész mű 6 füzetben fog megjelenni; ára 
fiizetenkint 50 kr. Minden tüzet megjelenés után külön megrendelhető ; pénz 
és megrendelés Pfeifer Ferdinánd nemzeti könyvkereskedésébe intézendő.

D á v id  I s t v á n : Latin olvasó- és gyakorló-könyv az algymnasium számára. 
Harmadik kiadás. Budapest 1887. Lampel Róbert könyvkiadása. 313 1. Ára 
1 frt 20 kr.

Az e r d é ly i  m ú z e u m -e g y le t bölcselet-, nyelv- és történelemtudományi 
szakosztályának kiadványai. III. kötet 3. tüzet, Kolozsvárt 1886. Nyomatott 
Stein János nyomdásznál. Tartalma: Emlékbeszéd Bolyai Farkas felett. l)r. 
Brassai Sámueltől. — Az élő nyelvek tanítása. Dr. Felméri Lajostól. — Iluszti 
András. Dr. Török Istvántól.

E r ö d i  D á n i e l : A középiskolai kérdésről. Budapest. Lainpel Róbert-féle 
könyvkereskedés bizománya. IV és 71 1. Árii 50 kr.

F e ls m a n n  J ó z s e f :  Német olvasókönyv. Deutsches Lesebuch für Mittel
schulen mit deutschen und ungarischen Anmerkungen. Erster Theil. Eilfte, 
durchgesehene Auflage. Zweiter Theil. Siebente, veränderte Auflage. Buda
pest 1887. R. Lampel’s Verlagsbuchhandlung. Ára egy-egy résznek 80 kr.

G o e th e : Faust. A tragoedia második része. Fordította valamint beveze
téssel és commentárokkal ellátta d r . V á r a d i  A n ta l . Budapest 1887. Kiadja Hor- 
nyánszky Viktor. LXV és 354 1. Ára 3 frt.

H á ts e k  Ig n á c z  : Magyarország megyéinek közigazgatási térképei. III. 
kiadás. Budapest. Lampel R. kiadása. V. Bars; X. Trencsén •, XXIV. Bara
nya •, XXVIII. Gömör és Kis-Hont; LVI. Szolnok-Doboka ; LX. Udvarhely. 
Ára Trencsénnek és Baranyának 30—30 kr, a többinek 20—20 kr.

D r . M a y w a ld  J ó z s e f  : Görög nyelvtan rövid, áttekinthető előadásban. 
Függelékül az ióni szójárás alaktana. Budapest 1887. Kókai Lajos bizománya. 
IV és 243 1. A ra 1 frt 60 kr.

Az o s z tr á k -m a g y a r  m o n a r c h ia  Írásban és képben. 25. (Becs és Alsó-Ausz
tria 11.) és 26. (Bevezető kötet 9.) füzet. Budapest. Kiadja a magyar királyi 
államnyomda. Révai testvérek bizománya. Ára egy-egy füzetnek 30 kr.

R ie d l  F r ig y e s  : Arany János. Budapest 1887. Kiadja Hornyánszky Viktor. 
286 1. Ára 2 frt.

D r . S a y  M ó r ic z  : A kisérleti vegytan alapvonalai. A reáliskolák felső 
osztályai számára és magán használatra. Átdolgozta d r . H a n k ó  V ilm o s . Ötödik 
javított és bővített kiadás. Budapest 1886. Franklin-társulat. 329 1. Ára 2 frt.

D r .  S c h e n k t K á r o l y : Chrestomathia Xenophon Kyrupaediája, Anabasisa
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és Sokrates nevezetességeiből. Magyarra fordította V . H o r v á th  Z s ig m o n d . Ne
gyedik javított kiadás. Budapest 1887. Lampel Róbert könyvkiadása. XIV, 258 
és XC 1. Ára 1 frt 50 kr.

S c h u ltz  F e r d in a n d  kisebb latin nyelvtana. Fordította és átdolgozta 
D á v id  I s tv á n . Harmadik változatlan kiadás. Budapest 1887. Lampel Róbert 
könyvkiadása. 314 1. Ára 1 frt 20 kr.

D r . S ze m á k  I s t v á n :  Német mondattan tanodái és magánhasználatra. 
Harmadik javított kiadás. Budapest 1887. Franklin-társulat. 98 1. Ára 50 kr.

T e r m é s z e t tu d o m á n y i  K ö z lö n y . Havi folyóirat közérdekű ismeretek ter
jesztésére. Kiadja a K. M. Természettud. Társulat. Szerkesztik S z i l y  K á lm á n , 
F o d o r  J ó z s e f  és P a s z la v s z k y  J ó z s e f . XVIII. köt. 208. füzet. Budapest 1886.

A t i s z á n tú l i  ev. r e f . k ö z é p is k o la i  ta n á r e g y e s ü le t  é v k ö n y v e  az 1886—87. 
évre. Szerkesztette E le k  L a jo s  egyesületi jegyző. Nyolczadik évfolyam. Deb- 
reczen. 1886. Nyomtatott a város könyvnyomdájában. 213 1.

T ö m ö r  F e r e n c z  és d r. V á r a d i  A n ta l  : Magyar olvasókönyv. Budapest 1887. 
Lampel Róbert könyvkiadása. A középiskolák I. osztálya számára. Ára 90 kr. 
A középiskolák III. osztálya számára. Ára 1 frt 20 kr.

V a jd a fy  E r n ő : Az élet a humor tükrében. Budapest 1886. A szerző 
sajátja. 130 1. Ára 1 frt, díszkötésben 2 frt.

V eress  I g n á c z  : Latin kézi szótár. Középiskolák számára. I. Latin-magyar 
rész. Második, tetemesen javított kiadás. Budapest 1887. Lampel Róbert könyv
kiadása. V és 301 1. Ára ?

D r . V eress  V ilm o s  : Számtan az alsó fokú iparos iskolák számára. III. 
füzet. A harmadik osztály számára. Budapest 1887. Lampel Róbert könyvki 
adása. 44 1. Ára 30 kr.

Z im m e r m a n n  G y u la  : Német nyelvtan középtanodák és hasonszervezetű 
iskolák számára. Debreczen 1887. Kiadja itj. Csáthy Károly. VI és 263 1. 
Ára 2 frt.

Z im m e r m a n n  G y u la  : Német olvasó és gyakorlókönyv. I. rész. A reál
iskola I. és a gymnasium III. osztálya számára. Debreczen 1887. Kiadja 
ifj. Csáthy Károly. VIII és 84 1. Ára 60 kr.

F e l h í v á s .

A középiskolák azon t. földrajztanárait, kik hajlandók 
idegen nyelvű munkák és folyóiratok megismertetését elvál
lalni, felkérem, hogy nálam szíveskedjenek jelentkezni, 
megjelölvén, hogy a német, franczia, angol, olasz, spanyol, 
portugál, holland, román és orosz nyelvek közül melyeket 
bírják.

BERECZ ANTAL.
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XX. évfolyam. 6. SZálíl. FekriMT hó. 1886—87.

Egyesületünk t. tagjaihoz.
Az „Ifjúsági Iratok Tára11 új cyclusának előfizetési határideje 

január hó első napjaiban telt le s az egyesületi főtitkár a január
11-én tartott választmányi gyűlésen tett jelentést az eredményről. 
És az eredmény — mondjuk ki kereken és határozottan — meg
döbbentő. Az előfizetési felhívás 1200 előfizetőt vagy megrendelőt 
mondott szükségesnek arra, hogy a vállalat teljesen előkészített új 
cyclusa megindúlhasson és — érkezett mintegy 300 megrendelés, 
tehát alig- egy negyede annak, a mire szükség van. A 300 meg
rendelőnek is négyötödrésze a fővárosból való ; a vidék összes 
középiskoláiból és rokonintézeteiből nem akadt több 60—70 meg
rendelésnél. A választmány ezt az eredményt, helyesebben ered
ménytelenséget nem tekintheti véglegesnek és abba bele nem nyu- 
godhatik semmi körülmények között sem. Hisz itt nemcsak arról 
van szó, hogy az új cyclus meginduljon-e vagy sem, hanem magá
nak a vállalatnak létele forog koczkán, ehhez pedig egyesületünket 
igen fontos paedagogiai, erkölcsi és anyagi érdekek fűzik, melyeket 
magunk megkárosítása nélkül el nem ejthetünk. Midőn megvan 
minden szükséges tényező ahhoz, hogy a vállalatot necsak fentart- 
suk, hanem fel is virágoztassuk; midőn a vállalat fentartása a szó 
szoros értelmében erkölcsi kötelességgé vált: fel kell használnunk 
minden tényezőt, meg kell feszítenünk minden erőnket, szét kell 
tépnünk a sokakat lenyűgöző indolentia hálóit, hogy megfelelhes
sünk annak, a mit magunkra vállaltunk. A választmány s az egye
sület compromittálása nélkül lehetetlen megállanunk ott, a hol most 
vagyunk ; lehetetlen belenyugodnunk az új cyclusra hirdetett előfi
zetés eredménytelenségébe. Ezért határozta el a választmány, hogy 
ismételve is szózatot intéz az egyesületi tagokhoz, a középiskolai 
oktatás minden munkásához s ifjúsági irodalmunk emelésének bará-

25Tanáregyesületi Közlöny. XX.
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taihoz, hathatósan figyelmeikbe, buzgó pártfogásukba ajánlván az 
..Ifjúsági Iratok Iára“ felkarolását és amaz érdekek védelmét, a 
melyek szolgálatára a nevezett vállalat hivatva van.

Ifjúsági irodalmunk fejletlensége, selejtessége és vásári bélyege 
egyaránt kötelességévé tette egyesületünknek, hogy a mennyire 
hatásköre terjed s ereje engedi, mindent elkövessen az iskolai neve
lés ezen fontos segédeszközének javítására és az iskolai oktatással 
való összeegyeztetésére. Még azzal sem érhetjük be, ha az irodalmi 
színvonalat megütő ifjúsági iratok nagy bősége kínálkozik; okve- 
tetlenül szükségünk van arra is, hogy ez az irodalom — részben 
legalább — az iskola szolgálatában álljon, vagy legalább ahhoz 
alkalmazkodjék. Ennek a szükségnek s az ezzel szemben egyesüle
tünkre háruló kötelességnek élénk érzete bírta rá a választmányt 
az „Ifjúsági Iratok Tára11 megindítására. De a midőn a vállala
tot teljesen a maga vezetése alá vette s a vásári érdekek minden 
befolyása alól kiszabadította, hogy a kitűzött erkölcsi és szellemi 
czélt annál biztosabban elérhesse : a siker kezességét teljesen az 
egyesület tagjainak, a középiskolai tanároknak buzgóságába helyezte. 
S a mennyiben megfosztottuk a vállalatot a terjesztésnek azon 
segédeszközeitől, a melyeket a rendes könyvkiadó és könyvkeres
kedő üzlet szolgáltat : azt hittük, hogy a vállalatból eredhető anyagi 
haszon legméltóbban egyesületünk segélypénztárát illeti meg. A 
vállalat felvirágoztatása tehát oly czélok érdekében is mintegy köte
lességünkké vált, a melyek egyenként és együttvéve, közvetlenül 
vagy közvetve a középiskolai tanárság javát voltak hivatva elő
mozdítani.

Midőn az j,Ifjúsági Iratok Tárau első cyclusa megindult, 
a részvétel — a felbuzdulás első hevében — csakugyan oly mér
tékben nyilvánult, hogy a választmány a legszebb reményeket fűz
hette a vállalat fejlődéséhez. Ez a felbuzdulás azonban nem bizo
nyult állandó buzgóságnak. Tudjuk, hogy az első cyclusok ellen 
panaszok merültek fel s nem tagadjuk, hogy e panaszokra némi- 
képen volt is ok, csakhogy ez okok nem terhelték a választmányt, 
mely mindent elkövetett, mihelyt a panaszokról tudomást vett, hogy 
ezek ne ismétlődhessenek. Egyenként kísérletté meg a füzetek 
kibocsátását a múlt évben s mihelyt kellő számban állt rendelkezé
sére a kézirat, új cyclust hirdetett, hogy a terjesztést könnyebbé, 
egyszerűbbé tegye s a tagok idejét és fáradságát a terjesztésben 
kímélje. A füzeteket ezenfelül olcsóbb árakon s mégis tetszetősebb
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s tartósabb alakban bocsátotta forgalomba. És épen akkor, a midőn 
a választmány mindent elkövetett, hogy az elmúlt bajoknak elejét 
véve, a vállalatot rendes kerékvágásba terelje, találkozik a tagok
nak oly mértékű részvétlenségével, a mely a vállalat léteiét egy
szerre koczkára veti s lia ezt elbuktatta, új hasonló czélú vállalat 
keletkezését is bosszú időre meggátolja. A középiskolai tanárság, 
eme közömbössége által, nemcsak a jelenben, hanem a közeljövőre 
is ilyképen maga fosztja meg magát az iskolai nevelés ama fontos 
oszközétől, melynek szükségességét ő érzi s ő hangoztatja a nyil
vánosság előtt is legerősebben. E részvétlenség által egyesületünk 
tagjai magát az egyesületet s annak választmányát hazudtolják 
meg s a károsultak között nemcsak a középiskolai oktatást találjuk 
ott, hanem magát egyesületünket is. Kötelességeink vannak az Írók
kal szemben, a kik dolgozataikat az új cyclus számára átengedték; 
tartozásaink vannak a könyvnyomtató számláján az eddig kinyo
mott, de kellő számban el nem kelt példányokért. De ezek a köte
lezettségek mégis másodrendüek amazokkal szemben, melyeket ifjú
ságunk nevelése s egyesületünk reputatiója ró reánk.

így fogjuk mi fel a helyzetet. Az „Ifjúsági Iratok Tára“ 
maga a vállalat s nem csupán az uj cyclus megindulása vagy 
kudarcza van koczkára téve; ez iránt pedig egyesületünk nem 
maradhat közömbös, mert a vállalat vesznihagyása által még többet 
fog ártani magának is, az ügynek is, mint a mennyit fentartása 
által használhatott volna. Az új cyclus előfizetési felszólításának 
sikertelenségét ép ezeknél az okoknál fogva a választmány nem 
tekintheti a vállalat elejtésével egyjelentésünek. Intő jelnek veszi 
azt csupán, mely valamennyiünket kötelességünkre emlékeztet s az 
új cyclus előfizetési határidejét, a korábbi felhívásban közzétett módo
zatok mellett, abban a reménységben hosszabbítja meg február végéig, 
hogy a t. tagtársak s középiskolai oktatásunk minden munkása s 
barátai az ügy fontosságát megillető buzgósággal fognak serénykedni 
és az „Ifjúsági Iratok Tárának“ fenmaradását az új cyclus meg
indításának lehetővé tétele által mindenkorra biztosítják.

Az orsz. középiskolai tanáregyesület választmánya nevében : 
Budapest, 1887. január 20.

Berecz Antal, 
egyesületi elnök.

25'
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ÉRTEKEZÉSEK.

A rendkívüli tantárgyakról.

A rendkívüli tárgyak tanításához sok szó fér. Alig van ren
delet, a mely ezek tanítását pontosan szabályozná. Ez alkalommal 
nem akarok tüzetesen foglalkozni e fontos kérdéssel, csak a rend
kívüli tárgyak tanításának jelen állapotára vonatkozó egynémely 
adatot szándékozom közölni. Ez adatok, melyek a nm. közokt. 
kormány szívességéből rendelkezésemre állanak, az országház elé 
terjesztett miniszteri jelentéssel kapcsolatban, azt hiszem, a jelen 
állapotot némileg megvilágítják és feltüntetik ama szempontokat, 
melyekből az ügy tekintendő.

Rendkívüli tárgyakat majdnem minden középiskolában taníta
nak. Olyan iskola, a hol semmiféle rendkívüli tárgyat sem tanítot
tak, mindössze csak 16 volt a 178 középiskola közt, még pedig a 
150 gymnasium közt csak 9, a 28 reáliskola közt pedig 7. — A 
141 gymnasium közül 30 helyen egy rendkívüli tárgyat tanítottak, 
37 helyen kettőt, 32 helyen hármat, 28 helyen négyet, 10 helyen 
ötöt, 1 helyen hatot és végre 1 helyen hetet. — A 21 reáliskola 
közül 6 helyen volt egy rendkívüli tanfolyam, 5 helyen volt kettő, 
6 helyen három, 2 helyen négy és 2 helyen öt.

Rendkívüli tárgy gyanánt tanulta a franczia nyelvet 71 gym- 
nasiumban 1463 tanuló, a román nyelvet 10 gymnasiumban 388 
tanuló és 2 reáliskolában 41 tanuló; az angol nyelvet 7 gymnasium
ban 52 és 3 reáliskolában 26 tanuló ; az olasz nyelvet 2 gymna
siumban 19 tanuló; a ruthén nyelvet 7 gymnasiumban 336-an, a 
gyorsírást 61 gymnasiumban 1526-an és 12 reáliskolában 272-en; 
a rendkívüli rajzot 40 gymnasiumban 2146-an és 3 reáliskolában 
99-en, a mintázást 4 gymnasiumban 71-en és 2 reáliskolában 
25-en; a müéneket 120 gymnasiumban 10,641-en és 14 reáliskolá
ban 1293-an, a zenét 43 gymnasiumban 861-en és 2 reáliskolában 
13-an, a rendkívüli természettudományokat 1 gymnasiumban 29-en 
és 9 reáliskolában 242-en, a latint 4 reáliskolában 44-en. Ezen 
kívül 1 gymnasiumban tótul 11-en és 2-ben 106-an szerbül tanuE 
tak ; továbbá 1 gymnasiumban 285-en egészségtant, 1 helyen 36-an
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<vívást, 2 gymnasiumban 6-an a héber nyelvet tanulták és 1 reál
iskolában 54-en az egészségtant.

Kitűnik ez összeállításból, a mely a miniszteri jelentésben az 
iskolák kormányzata szerint részletezett táblázatban van feltüntetve, 
hogy minő sokféle tárgyat tanítanak rendkívüli tárgy gyanánt. —  
Ezek közt legnagyobb fontosságúak a hazai idegen nyelvek, mint 
a román, szerb, tót, ruthén, m elyeket bizony igen kevesen tanultak. 
Legtöbben, 11,934-en azaz majdnem 31 százaléka az összes tanuló 
ifjúságnak, vettek részt az énekben, melyet majdnem minden fele
kezeti középiskolában tanítottak. Ezután legtöbben a rendkívüli 
rajz, a gyorsírás és a franczia nyelv tanulásában vettek részt. Kü
lönösen e hárommal szándékozom részletesen foglalkozni.

A re n d k ívü li r a jz  tanításának tudvalevőleg a gyninasiumok- 
ban van legnagyobb fontossága és ott is inkább a felső, mint az 
alsó osztályokban, mert a felsőkben a rendes rajztanítás egészen 
szünetel. Hogy ez adatok m egfelelnek-e ennek az elvnek, annak 
feltüntetése végett a rendkívüli rajzot tanulókat osztályonkint cso
portosítottam és megállapitottam, hogy az egyes osztályok növen
dékei minő mértékben vesznek részt e rendkívüli tanfolyamban. 
Azt találtam, hogy a rendkívüli rajzot 30 I., 31 II., 34 III., 33 IV., 
25 V., 20 VI., 15 VII. és 8 VIII. osztályban tanították. Hogy e 
számok pontosabban jellem ezzék a viszonyokat, megemlítem még, 
hogy a párhuzamos osztályokat nem tekintve, mindössze 148 I., 
149 II., 148 III., 149 IV., 108 V., 107 VI., 88 VII. és 88 VIII. 
osztály volt az országban.

A tanfolyamban természetesen csak olyau tanuló vehetett 
részt, a ki olyan iskolába járt, hol a rendkívüli rajzot tanították. 
Annak a megállapításánál tehát, hogy az egyes osztályok növendé
kei miként vettek részt e tanfolyamban, helytelen lett volna az 
összes gymnasiumi tanulókat tekintetbe venni.

A hiba elkerülése végett kiszámítottam, hogy azon intézetek
ben, a hol a rendkívüli rajzot tanították, hányán jártak az egyes 
osztályokba, ezek közűi hányán jártak a rendkívüli rajzra. —  Az 
eredményt kapcsolatban tüntetem föl az összes gymnasiumi tanulók 
számával, hogy kitűnjék, ezek közűi hányán részesültek abban a 
kedvezményben, hogy olyan iskolába járhattak, a hol alkalmuk 
kínálkozott e fontos tárgy elsajátítására.
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A rendkívüli rajz
A gymn. tanfolyamával el- Ezek

Osztály tanulók összes 
száma

lá to tt iskolák ta 
nulóinak száma

közül a 
rajzra já r t

I. 7 7 6 5 2 1 1 5 5 4 2 2 5 -6
II. 5 8 1 0 1557 4 4 9 2 8 -8

III. 4 8 2 9 1 2 6 6 4 1 4 32-7

IV. 4 1 8 5 1152 3 5 6 3 0-9
V. 3 1 8 2 9 5 2 162 1 5 ’9

VI. 2 6 4 7 751 99 1 3 1
VII. 2 4 0 0 737 6 0 8T

VIII. 2 3 1 6 72 2 64 8-8

Összeg 3 3 1 3 4 9 2 5 2 2 1 6 4 23-2

E táblából kitűnik, bogy az összes gymnasiumi tanulók 
közül 9252 azaz 27-9 °/0 járt olyan iskolába, a hol a rendkívüli 
rajzot tanították és ezek közül 2146 azaz 23 -2 °/o járt el a tan
folyamra. Az állapot még nem olyan, a melynél sokkal jobb ne 
lehetne ; egyrészt mert kevés ama tanulók száma, a kiknek alkal
muk volt a tanulásra, és másrészt mert nem a felső osztálybeliek, 
hanem a III. osztálybeliek közül jártak el aránylag legtöbben a 
tanfolyamra.

A gyorsírás  mindinkább nagyobb tért hódít magának. Nem  
akarok itt a tárgyról magáról szólni, sem arról, hogy mennyiben 
illik az be a középiskolai oktatás keretébe, csakis az adatok elso
rolására szorítkozom. Már előbb említettem, hogy a gyorsírást a  
150 gymnasium közül 61-ben és a 28 reáliskola közül 12-ben taní
tották. A tanfolyamokban részt vett mindössze 1526 gymn. és 272  
reálisk. tanuló, vagyis minden 1000 középiskolai tanuló közül 47-en 
tanulták a gyorsírást. Ha tekintetbe veszszük, hogy ez évenkint 
ismétlődik, ha nem fokozódik, arra jutunk, hogy igen tekintétyes 
azon tanulók száma, a kik tudják a gyorsírást. Kétséget sem szen
ved, hogy a gyorsírás tanulása igen hasznos mechanikai ügyesség
hez juttatja a tanulót, de másrészt annak kora i oktatása nagy 
kárára lehet és akadályozhatja más tárgyakban a haladását. Tud
óinkkal nincs olyan rendelet, mely a gyorsírás tanulását szabá
lyozná. Ausztriában annyiban van szabályozva a dolog, hogy az
V. osztály előtt nem bocsátható tanuló a gyorsirási tanfolyamba 
(1870-ben kelt rendelet). Hogy kitűnjék, mely osztálybeli tanulók 
jáinak el leginkább a gyorsírás külön óráira, ide iktatom, hogy
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azon intézetekben, a hol a gyorsírás tanulása be volt véve, hányán 
jártak az egyes osztályokba és ezek közül hányán jártak gyors
írásra.

Azon gymnasiumokban, a hol gyorsírást tanítottak :
I. osztályba járt 3917, részt vett a tanulásban 43 vagyis' n %

II. 11 11 2975, „ 11 11 108 ii 36 „
III. П 11 2509, „ 11 11 222 ii 88
IV. 11 11 2224, „ 11 11' 275 ii 124 „
V. 11 11 1774, „ 11 11 284 ii 160 ,,

VI. 11 11 1503, „ 11 11 283 V 188 „
VII. 11 11 1377, „ 11 11 211 ii 152 „

VIII. 11 11 1281, „ 11 11 100 ii 77 „
A reáliskoláknál pedig :

I. osztályba járt 974, tanulta a gyorsírást 26 azaz 26%
11. 11 11 724, 11 11 54 ii 75 „

III. 11 11 537, ?*• 11 49 ii 91 „
IV. n 11 407, 11 11 57 ii 140 „
V. H 11 234, 11 11 26 ii 111 „

VI.
11 11 170, 11 11 32 ii 190 „

VII. 11 11 158, 11 11 14 ii 88 „
VIII. 11 11 135, 11 11 14 ii 100 „

Kitűnik ebből, hogy mind a gymnasiumban, mind a reálisko
lában leginkább a VI. osztály tanulói vesznek részt a gyorsírás 
tanulásában. A VIII. osztálybeli tanulók közül általában feltűnő 
kevés tanul rendkívüli tárgyat.

A 38,655 középiskolai tanuló közül olyan iskolába, a hol a 
gyorsírás tanulása be volt véve, járt 52 %, a mi igen tekintélyes 
szám és arra vall, hogy hazai tanuló ifjúságunk igen nagy mérték
ben ju th a t  a gyorsírás mesterségének birtokába; de nem mondja 
azt, hogy e tekintetben is javulás ne lenne remélhető. A végső 
állapot, melyhez jutnunk kell idővel, hogy minden intézetben lehes
sen tanulni a gyorsírást. Nem tekinthetjük azonban természetes 
állapotnak azt, hogy már az alsó osztálybelieknek is megengedik 
a gyorsírás tanulását. Még jobban kitűnik ez a természetellenes 
állapot, ha nem az egyes osztályokba járó tanulók számát, hanem 
azt veszszük tekintetbe, hogy hány osztályban tanították. Kitűnik, 
hogy a gyorsírást tanították :



354

I. osztályban a gymnasiumnál a reáliskolánál 4 helyen
II. 77 r 25, 77 7 77

III. 77 77 41, 77 10 77

IV. 77 77 50, 77 9 77

V. 77 77 44, 77 8 77

VI. 7? 77 48, 77 9 77

VII. 77 77 34, 77 5 77

V ili. 77 77 20, 77 3 77

Végül a fr a n c z ia  nyelv  rendkívüli tanításának jelen  állapotát 
akarom feltüntetni. A francziát tanították a 150 gymnasium közűi 
71 helyen és részt vett e tanfolyamban 1463 tanuló, vagyis 1000
közűi 44, a mi, tekintve a tárgy különös fontosságát, még nagyon 
messze áll attól az állapottól, melyet egészségesnek tekinthetünk. 
Osztályok szerint csoportosítva a francziát külön órában tanulókat, 
kitűnik, hogy 546 első, második, illetve harmadik osztályba járó 
tanuló vesz részt a franczia nyelv tanulásában, holott a német 
nyelvet éppen azért kezdik a Ш .-ban, hogy 3 nyelv kezdete egy 
szerre össze ne torlódjék. Ausztriában a rendkívüli nyelvi tanfo
lyamra a IV. osztály előtt nem bocsátható a tanuló. Hogy az egyes 
osztályok növendékei miként vesznek részt a franczia tanulásában, 
annak feltüntetése végett megint összeállítom, hogy az egyes osz
tályokba hányán jártak amaz intézetekben, a hol a franczia nyel
vet mint rendkívüli tárgyat tanították. Kitűnik, hogy :

I. osztályba járt 4577, francziául tanult 118 azaz 26°/0ü
II. 7? 7? 3408, 77 77 184 „ 53 ,,

III. 7 1 77 2973, 7? 247 „ 83 „
IV. 77 77 2560, 7? 77 252 „ 98 ,,
V. 77 77 2116, 77 77 240 „ 114 „

VI. 77 77 1734, 77 77 211 „ 122 „
VII. 77 77 1557, 77 146 „ 93 „

VIII. 7? 77 1539, 7? 77 68 „ 44 „
Olyan gymnasiumba, a hol a francziát tanították, járt 20,464  

tanuló, vagyis az összes tanuló ifjúságnak 62 százaléka. Kitűnik 
ezen összeállításból, hogy a francziát is aránylag legtöbb hatodik 
osztálybeli ifjú tanulta.

L sorokban a rendkívüli tárgyak oktatásának jelen állapotát 
tüntettem tel. Az előző évek jelentései alapján nem lehetett ama vál
tozások pontos jellemzésére kiterjeszkednünk, a melyek minden e 
í.ijta statisztikai észlelésnél tekintetbe veendők. Maga e kép is elég
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világosan feltünteti az abnormitásokat, a melyeken csakis rendeleti 
úton lebet változtatni. Előtérbe lépnek azon fontos kérdések, a 
melyek e tárgygyal kapcsolatban vannak. Melyek legyenek a rend
kívüli tárgyak, ki gondoskodjék a tanításukról (egyesek tanításá
nak szükségessége nemcsak bizonyos, megállapított számú szülő 
kívánsága, hanem a lokális, esetleg a nemzetiségi viszonyok tekin
tetbe vételével is kitűnik), kik tanulják őket, hány órában stb. stb., 
mind olyan kérdések, melyek a mostani rendező  közoktatásügyi 
kormány figyelmét bizonyára eddigelé sem kerülték ki.

(Budapest.)
D r. Belte M anó.

A phonetika a nyelvtanulás szolgálatában.

Egész lázas tevékenységgel fogtak hozzá a német nyelvészek, 
hogy helyre hozzák azt a mulasztást, mely a phonetika elhanyago
lása miatt az eddigi nyelvtudományt terheli. A kik csak Németor
szágban nyelvtudománynyal foglalkoznak, mind egyértelemmel átlát
ták, hogy phonetika nélkül a nyelvészi munkásság mindig hiányos 
marad. A míg erre a segédtudományra kellő figyelmet nem fordí
tanak, a míg az általa felfedett igazságokat kutatásaik közben nem 
értékesítik, mindaddig nem láthatjuk helyes világításban a nyelv
fejlődés törvényeit, mindaddig hiányozni fog a nyelvtudománynak 
az az erős alapja, a melyre bizton lehetne építeni. S Németország
ban egymást követik az értekezések, melyek a phonetika egyes téte
leit a nyelvtudomány számára értékesítik; másrészt új meg új mun
kák jelennek meg, melyek a phonetikát mint külön tudományt 
önállóan is tárgyalják.

E mellett élénk mozgalom indult meg arra nézve is, hogy a phone
tika eredményeit a gyakorlati nyelvtanulás számára is értékesítsék. 
Azt már régóta elismerik mind a nyelvtudósok, mind a nyelvmes
terek, hogy a modern nyelvek tanulása olyan állapotban, mint a 
milyenben eddig sinylett, nem maradhat. Hogy változtatni kell az 
eddigi eljáráson, abban mindenki megegyezett, s arra nézve sem 
ellenkeznek a vélemények, hogy ez újjáalakításban a phone- 
tikának fontos szava lesz. — Több értekezés jelent már meg,



mely a modern nyelvek tanulásának kérdését elméletileg tár

gyalja- *)
S e munkák nagyrészt egyetértenek abban, hogy az eddigi 

nyelvtanulásnak legnagyobb hibája, hogy mindig csak az Írott nyel
vet tanították és soha sem azt, a melyet az illető nép ma beszél. 
Az írott nyelv mindig egy régibb kor m aradványa; de még ezt a 
régibb kort sem tünteti fel elég híven a helyesírás tökéletlensége 
következtében. Úgy hogy ak ik  eddig idegen nyelvet tanultak, hosszú 
vesződség és nagy fáradság után is csak annyira juthattak, hogy 
megtanulták az illető nyelv orthographiáját; tudtak olvasni azon 
a nyelven, talán Írtak is rajta, de beszélni vagy a beszélő embert 
megérteni nem tudták. Ezen kell mindenekelőtt segíteni a nyelv- 
tanulás czélba vett reformjának.

Két nehézséggel áll szemben mindenki, ha idegen nyelvet 
akar tanulni: a kiejtéssel és a nyelvtannal. E két nehézséget kell 
mennél könnyebbé tennie a tanításnak ; arra kell törekednie, hogy a 
tanuló csak annyit tanuljon, a mennyire szüksége van, hanem ezt 
aztán jól tudja. Első sorban helyes kiejtésre kell szert tennie, hogy 
megértsék, ha az illető nyelven beszél, s hogy ő is tudjon másokat 
rajta megérteni. Továbbá azt a nyelvet kell megismernie, a melyet 
a mindennapi életben használnak, nem pedig mindjárt az irodalom 
és költészet mindig erőtetett és sok tekintetben elavult nyelvét.

Ha tehát bármely idegen nyelvet meg akarunk tanulni, min
denekelőtt az illető nyelv hü leírását kell megszereznünk abban az 
állapotban, a mint azt az illető országban ma beszélik. Csakhogy 
mindenki tudja, hogy egy nyelvet ketten se beszélnek egészen 
egyformán ; nem csak a dialectikus eltérések hoznak nagy változa
tosságot létre az egyes beszélők nyelvében, hanem mindenkinek 
egyéni sajátsága is változtatja a nyelvet. Az idegen azonban csakis 
egy egységes és egész pontosan leírható nyelvet tanulhat meg. 
Ennek egy oly átlagos nyelvnek kell lenni, a mely habár egyik 
egyén nyelvével sem egyezik teljesen, mégis oly közel áll mind-

Sweet, On practical study of language (Adress to the Philological Society 
1884); Deutchsbein, Über die Resultate der Lautphysiologie mit Rücksicht 
aut unsere Schulen (Herrigs Archiv 1883) ; Schröer, Über den Unterricht in 
der Aussprache des Englischen (Berlin, 1884); Franke, Die praktische Sprach- 
erlernung aut Grund der Physiologie und Psychologie der Sprache (Heibronn, 
1884); Quousque tandem (Vietor), Der Sprachunterricht muss umkehren (u. o.); 
és legújabban: Eidam, Phonetik in der Schule.
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egyikhez, hogy az egész csoport typusának tekinthető ; úgy annyira, 
hogy ha valaki ezt az átlagos nyelvet leikébe felvette s használni 
tudja, ez által az illető nyelvközösség tagjának tarthatják (Franke). 
Ezt az átlagos nyelvet minden egyes élő nyelvre nézve a tudomány
nak külön kell megállapítania.

A megtanulhatás szempontjából azután ennek az átlagos nyelv
nek pontos leírását, hű képét kell adni mind a kiejtést, mind 
pedig a nyelvtant tekintve. A tanulásban úgy kell haladni, hogy 
előbb az illető nyelv kiejtését ismerje meg a tanuló, még pedig min
denekelőtt azokról a hangokról kell őt felvilágosítani, a melyek 
anyanyelvében nincsenek meg. Ez mindenesetre nagy nehézséggel 
jár. Minden ember beszélő szervezete egy különös hangrendszerhez, 
a maga anyanyelvéhez, van hozzászokva, s bár ennek legkisebb árnya
latát is a legpontosabban tudja létrehozni, az idegen nyelv hang
jainál mindig nagy nehézséget okoz az egyes szervek gyakorlat
lansága. Itt a puszta figyelés arra, hogy hogyan beszél az idegen, 
nem elégséges. Tudatosan kell a beszélő szerveket e különös műkö
dések elvégzésére kényszeríteni. „Az olyanok számára, a kiknek 
csak középszerű a halló képességük, vagy pedig épen nincs jó zenei 
hallásuk, elkerülhetetlen a beszélő szervek rendszeres gyakorlása. 
Kétségtelen, hogy gondosan gyakorlott beszélő szervezet középszerű 
hallás mellett is sokkal többet ér, mint akármilyen finom fül rendszeres 
gyakorlás nélkül. S azt sem szabad feledni, hogy a finom hallás 
nem jár mindig együtt a beszélő szervek hajlékonyságával“ (Sweet). 
S ép ezért kétségtelen, hogy idegen nyelvek, pl. nálunk az angol 
vagy franczia nyelv tanítására sokkal alkalmasabb egy phonetikai- 
lag képzett magyar, a ki azonkívül eléggé jártas az illető nyelvek
ben, mint egy franczia vagy angol, a kinek pbonetikai és nyelvé
szeti képzettsége nincs. Mert az a nyelvész minden tekintetben 
tudatossá teszi a tanulóban az illető nyelv használatát, mig ellenben 
a nyelvmester mellett csak az utánzó szerepe jut neki.

A kiejtést azonban nem szabad egész külön s a nyelvtantól 
függetlenül tárgyalni. S a nyelvtan se előzze meg az olvasást. Mind 
a háromnak együtt kell haladni. Összefüggő szövegen kell a tanítást 
kezdeni s minden egyes mondatot külön kell phonetikailag és nyelv
tanilag elemezni. A szöveg megválasztására azt ajánlja Sweet, hogy 
a természet vagy egyes természeti jelenségek leírásával kell kezdeni, 
a melyek az emberről, a lakásról, ételről, ruházatról szólnak. Az 
ilyen szövegek magukban foglalják a közönségesen használt szó
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kincs jó nagy részét. Azután elbeszélések következzenek, majd 
beszélgetések, végre olyan szövegek, melyek mind e hármat egyesí
tik. íg y  haladva oly szókincset és szólásmód gyűjteményt szerez a 
tanuló, a milyenre csak szüksége lehet a közönséges beszélgetésben. 
Ha ennyire jutott tanulmányaival, akkor megkezdheti a tudomány
nak bármelyik előtte kedves ágát az illető nyelven tanulmányozni.

Az ilyen nyelvtanulásban a phonetikának az a feladata, hogy 
az idegen nyelv kiejtése módjára tanítson meg. Elemeznie kell az 
illető n yelvet; egyes hangokra kell bontania, hogy aztán megma
gyarázhassa, hogyan képződnek ezek az egyes hangok, s hogy 
fűződnek egymás mellé beszéd közben. Minden általános phonetika 
foglalkozik azzal, hogy egyes nyelvek hangjait elem ezze; az újab
bak (Vietor, Trautmann) már arra is törekesznek, hogy egyes nyel
vek egész hangtani leírását adják. Mindketten az angol, franczia 
és német nyelvet tárgyalják nagyon is részletesen. Mintát az ilyen 
tárgyalásra Sweet adott, a ki phonetikájában leírja az angol, fran
czia, német, hollandi, irlandi, svéd és dán nyelvek kiejtését. Ezek 
csak nagyon rövid és nem is elég pontos vázlatok. Csakhamar követte 
ezeket az orosz kiejtés leirása és phonetikai alapon egy svéd és egy  
valíz nyelvtan *). Sweet úgy jár el, hogy miután az illető nyelvről 
általában szólott, előveszi a benne előforduló egyes hangokat; leírja 
képzésüket és előfordulásuk módját. Azután szól az időmértékről 
és a hangsúlyról. Végül következnek a pontos phonetikus átírásban 
közölt szövegek, melyek nála a legfontosabbak, mert csakis ily 
szövegek alapján szerezhetünk az illető nyelvről világos ismeretet. 
Sweet ezen munkái még mind csak a nyelvész és nem a nyelvta
nuló közönség számára vannak írva. Csakis a legutóbbi években 
jelent meg néhány mű, melyeknek határozottan az a czéljuk, hogy 
a phonetika által a tanulókat az idegen nyelvek megtanulására 
segítsék.

Az első és legjelesebb köztük Sweet müve az angol nyelvről**). 
Czélja, mint a szerző mondja, hogy útmutatásul szolgáljon a ma 
beszélt angol nyelvnek mind nyelvészeti, mind praktikus ismeretében. 
Erre nézve eszközül a kiejtés pontos feltüntetésével leírt szövegek  
szolgálnak és csak mintegy bevezetésül csatolt hozzá egy rövid nyelv

*) Russian prononciation, és Sounds and forms of spoken Swedish (Trans
actions of the Philological Society 1877. 8—9).' Spokon North Welsh (u. o. 1885).

**) Sweet, Elementarbuch des gesprochenen Englisch. Grammatik, Texte 
und Glossar. Oxford. Clarendon press; Leipzig. T. 0. Weigel. 1885.
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tant, mely szintén nagyon elüt az eddigi angol nyelvtanoktól, mert 
a nyelvet egészen úgy tárgyalja, a mint ma beszélik.

A szövegekben először leírásokat közöl a természetről és az 
emberről; azután szólásmódok következnek, majd meg beszélgeté
sek a mindennapi élet legkülönbözőbb körülményeiről (felkelés, 
evés, séta, utazás stb.). A szövegeket egy hosszabb elbeszélés és 
egy vers zárja be. Már a szöveg kiszemelésében is nagyon helyes 
tapintatot árult el a szerző ; legnagyobb érdeme azonban a plione- 
tikus leírás. Még sehol sem jelent meg angol szöveg, a mely a 
jelölés pontosságára és hűségére nézve az övével versenyezhetne. 
Különös figyelmet fordított —  írja Sweet az előszóban —  az eddig 
teljesen elhanyagolt mondat-phonetikára vagyis a hangsúly elhelyez
kedésére. Az egybe ejtett szótagokat mindig egybe is írja s erre 
nézve még a szavak rendes elválasztása módját sem tartotta meg. 
Ebben az eljárásban nemcsak a következetesség elve erősítette meg, 
hanem a gyakorlati czélszerüség is. A tapasztalat ugyanis azt mutatja, 
hogy a ki hozzászokott, hogy a rendes szavakra oszlás nélkül adott 
szövegben is el tud igazodni, az az idegennek szintén minden sza
vakra oszlás nélkül folyó beszédén sem fog minden perczben fenn
akadni, mint az, a ki csak a rendes módon írt szövegeket olva
sott s így az efféle gyakorlatra még nem volt alkalma.

Láthatjuk tehát, hogy Sweet munkája a legjobb eszköz arra, 
hogy belőle az ember az angol nyelv ismeretét megszerezze. S még
sem jósolhatunk neki nagy jövőt. Kitűnő könyv, de csak nagyon nehe
zen lehet haszálni. A kiejtést híven feltüntető átírásban közli a szö
veget, de nem mellékeli a rendes orthographiát. О ezt müve jó  
oldalai közé számítja; de mi határozottan hibáztatjuk, mert így 
csakis az használhatja a könyvet, a ki az angol nyelvet máris 
tökéletesen ismeri. Szótárt, a melyben a szavak szintén csak a 
kiejtés szerint vannak közölve, mellékelt ugyan könyvéhez, de a 
ki megakad a szövegben, nem használhatja a szótárt sem. A szö
vegben, mint már mondottam, a szavak nincsenek elválasztva, 
tehát nem is tudja a tanuló, hogy hol végződik az egyik s hol kezdő
dik a másik. S ez oly nehézséget okoz, hogy még annak is, a ki 
tud angolul, nagy fáradságába kerül, a míg a szövegen keresztül 
vergődik. Pedig könnyű lenne ezen segíten i; csakis mellékelni kell 
ugyanazt a szöveget a szokott helyesírással is. A kinek szüksége 
van rá, legalább használhatja ; a kinek nem kell, annak nem lesz 
útjában, ha ott van is.
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Mig az angol Sweet németül irta meg anyanyelvének kéziköny
vét, a német Vietor angolul dolgozta ki a maga anyanyelvének  
kiejtését.*)

Ez a munka már nem annyira a tanulónak van szánva, mint 
inkább a tanítónak, a ki angolokat akar németre tanítani. N yelv
tan nincs benne, csakis a német nyelv phonetikus leírását adja. 
Előbb analysálja a nyelvet, részletesen tárgyalva az egyes hango
kat, a helyesírást s a hangsúlyozást. Végül egy kevés szöveget is 
közöl pontos phonetikus átírásban, s egyúttal mellékeli a rendes 
orthographiát is.

A könyv nagyon sok hasznos útbaigazítást tartalmaz ; részle
tesen és híven írja le a hangokat, utal minden eltérésre a német 
és angol kiejtés között; és mégsem való arra hogy tanuló kezébe 
adjuk. Ennyi hangtannal nem terhelhetjük a tanulót, s a szö
vegek sincsenek úgy összeválogatva, hogy használhassa az, a ki 
németül akar tanulni. Csupa classikusokból vett részletek, nagy
részt költemények (Göthe Faustjából, Schillertől Teli és a Glocke 
egyes részei, továbbá Lessing, Uhland, Freytag müveiből). Arra 
igen is alkalmas a könyv, hogy a német nyelv kiejtését feltüntesse, 
de a tanításban nem lehet használni.

A német kiejtés pontos leírása mindig nagy nehézséggel jár, 
mert nincs oly egységes német nyelv, a melyet minden német egy
formán beszél. Az irodalom számára van egységes nyelve egész 
Németországnak, a melyet minden müveit ember egyformán ért s 
használ írás közben, csakhogy a kiejtésben nagyon megváltozik 
ez a nyelv. Beszélgetés közben azonnal meglehet ismerni, ki való 
Dél- s ki Eszakném etországból; sőt az egyes dialektusok sajátsá
gait is azonnal észre lehet venni még a művelt ember beszédjében 
is. Alig ejt ki pár szót, már rá lehet ismerni a bécsire, bajorra, veszt- 
fálira vagy hannoveraira. S habár a németek nem is törekesznek, mert 
hisz lehetetlen volna is, egységes beszélt nyelvre, az idegen tanuló 
előtt mindenesetre az az első kérdés, hogy melyik a legjobb német 
kiejtés, melyiket kell neki elsajátítania. A magyarok rendesen a 
bécsi műveltek kiejtését tanulják meg, az angolok mindig a han- 
noverai dialektust. Vietor tárgyalja ezt a kérdést, s ő azt mondja,

*) Vietor, German prononciation : practice and theory. (The ,best germane.
German sounds, and how they are represented in spelling. — The letters 

ot the alphabet, and their phonetic values. — German accent. — Specimens.) 
Heilbronn, Henninger bros. 1885.
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hogy a legjobb német nyelvnek azt kell tekintenünk, a melyet az 
előkelő színpadokon beszélnek. A színészeknek egységes kiejtésre 
kell törekedniük, s ez egységes nyelv már nagyrészt uralkodik is 
majdnem minden nagyobb német színpadon. S míg az irodalomban 
a déliek nyelve jutott győzelemre, addig azt tapasztaljuk, hogy a 
kiejtésben ellenkezőleg az északiak lettek az útmutatók. Tehát a 
mintaszerű német n y e lv : fe lném et szóa lakok a lném et kiejtéssel. S 
ezt az alnémet kiejtést Írja le Vietor.

A német és angol nyelven kívül még csak a francziát tet
ték ily pontos phonetikus leírás tárgyává, még pedig egyszerre ket
ten *). Franke könyve csakis a mindennapi életben előforduló szó
lásmódok gyűjteménye. Az első füzet csakis magukat a szólásokat 
közli egyik oldalon közönséges orthographiával, a másikon phone
tikus átírásban. A második füzet tartalmazza ugyanezen szólások 
fordítását nyelvtani jeg y zetek k e l; végül közli röviden a franczia 
kiejtés elméleti leírását is. Ezt a gyűjteményt mintegy kiegészíti 
Passy könyve, a mely irodalmi szövegeket, részint költeményt, 
részint prózát közöl a rendes orthographiával és phonetikus átírás
ban. Ez tehát nem egyéb, mint olvasókönyv az olyanok számára, 
a kik a nyelvtanból ismerik már a franczia nyelvet, és csak a helyes 
kiejtést kell még elsajátítaniok.

(Sz.-Fehérvár.)
B a la ssa  József.

A német nyelvi oktatásnak egy új eszköze.
(Dr. Bauer Simon októberi czikkéhez.)

Sok keserves óránk volt már mindannyiunknak, a kik idegen 
nyelvet tanítunk középiskolában. Nincs eszköz, melyet meg ne pró
báltunk volna, hogy minél közelébb járjunk a czélhoz, melyet a 
tanterv oly nyugodt hangon, a biztosság késtégtelen szavával tűz 
elénk. De vajmi ritkán láttuk érett gyümölcsét fáradozásunknak. 
Szabatosan, folyékonyan németül vagy francziául írni alig tanult 
meg az a tanítványunk, a ki pusztán tőlünk az iskola ideje alatt része

*) Franke, Phrases de tous les jours, és Ergänzungsheft zu Phrases 
de tous les jours. Heilbronn 1886. — Passy, Le frangais parié, morceaux choisis 
a l’usage des étrangers avec la prononciation íigurée. Heilbronn, 1886.
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sült oktatásban. Arra, hogy beszéljen is helyesen ama nyelvek egyi
kén, bizony-bizony alig merünk csak gondolni is. Szivesen m ege
légszünk, ha valahogy elmondja töredékesen, nagyjában, vastag hiba 
nélkül, a mit egyszerű tárgyról könnyű szerrel el lehet mondani. 
Mennyi mindenféle okát találtuk e hiábavaló fáradozásnak! Ráfog
tuk az óraszám csekély voltára, a tankönyvek hiányosságára, a 
módszer fogyatkozásaira. Majd azt hittük, hogy a túlságos gram- 
matizáláson múlik és olvastattunk sokat, sokfélét. Majd meg az 
irodalmi tanítás túlsúlyában láttuk az akadályt és kezdtünk gyakor
latibb czélra törni. Egyszer sokat írattunk, máskor megint sokat beszél
tettünk. Hogy mindezzel nem üdvözöltünk, arra vitte kétségbe esett 
kutatásunkat, hogy osztályaink nagyon népesek, sok fiúnak lehet 
szép előadásokat tartani, de nem jut idő mindegyiket beszéltetni. 
A gyengébb lelkű el is vesztett erre minden biztos alapot, azt látva, 
.,dass wir nichts th u n  können“. Az erősebb számot vetett minden 
okokkal és választotta az egyetlen k ibúvót: megtenni a lehetőt s 
a többit az életre bízni. Majd megtanítja ez német beszédre azt, a 
kinek szüksége van rá.

Dr. Bauer czikkében vigasztalást fognak találni a gyengék. 
Az ő eop7]xa-ja új életre ébreszti bizalmukat. Van mód rá, hogy 
tanítványunk „az oktatás köréből vett m in d en  tárgyban kellő szó
bőséget szerezzen, hogy nyelve tiszta és idegenszerűségtől ment, 
mondatszerkezete világos és szabatos, stílusa folyékony és válasz
tékos legyen.“ Mily szép volna ha az egyetemre kerülő ifjaink 
m agyar  nyelvtudásáról elmondhatnák ezt egyetemi professzoraik ! 
De Bauer szerint elérhető ez a német nyelvben is, m ég oly vidé
ket sem véve ki, mint a szegedi.

Az eszköz, melyet ajánl, nem épen új. A classikus nyelvek  
tanárai régtől fogva élnek vele, és bár kétszer annyi órával rendel
keznek, mint a német nyelv oktatói, igen szerényen megelégednek  
csekélyebb eredménynyel. Bauer nagyon helyesen fejtegeti a magyar
ból németre való fordítás hasznosságát. De még sem tud meggyőzni 
arról, hogy e fordítások magukban képesek lesznek segíteni azon 
a sok nehézségen, mely az idegen nyelvi tanításnak minden körül
mények között útjában áll. Oly erős a hite ez eszközben, annyira 
túlbecsüli értékét, hogy meg sem kisérti e hitet bennünk is föléb
reszteni, ez érték nagyságát nekünk is bebizonyítani. Pedig erő
sen kételkedünk felfogásának alapos voltában. Bár mennyire ismer
jük az idegen nyelvre való fordítások hasznát, alkalmazásukban
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nagy óvatosságot tartunk szükségesnek és csak  sok, ugyanazon  tá rg yra  
vona tkozó  o lvasm ány  után tartjuk lehetőnek sikerüket. E fordítások 
Bauer szerint is csak a legfelsőbb osztályokban kezdhetők meg, 
de úgy tartjuk csupán akkor, ha az előző években sűrűn olvastat
tunk hasonló eredeti olvasmányokat. A fordításra szánt szövegben 
a tanuló ne találjon ismeretlen nyelvet, legföljebb ismeretlen szókat; 
java  részére már készen legyen a nyelvkészlete, s hogy úgy mond
ju k , már rá járjon a nyelve. Különben csak szavakat meg szólás
töredékeket fog fordítani a szótár vagy praeparatiók segítségével, s 
megint ott lesz, a bol dr. Bauer szerint a szabad dolgozatok szer
kesztésénél volt. E gyakorlatok szerintünk csak az ismétlés és a 
tanultak biztosabb, öntudatosabb használatának elérésére szolgál
hatnak. Minél kevesebb az új grammatikai meg stilisztikai elem, 
melyet a tanuló bennük talál, annál sikeresebbnek tartjuk alkal
mazásukat. Az idegen nyelvre fordítás legjobb próbaköve a szer
zett nyelvismereteknek. De éppen e természeténél fogva kizárja a 
rajta való tanulást, abban az értelemben, hogy új formai meg 
tárgyi oktatást nem igen köthetni össze vele. Szükségesnek tartjuk 
e pont kiemelését különösen azért, mert megczáfolni véljük ezzel 
Bauer ama vélem ényét, miszerint a fordításoktól várjuk meg mind
azt az eredményt, a mit a nyelvtanítás többi eszközével nem tudunk 
elérni. Ha az első 3— 4 évet nem használtuk fel kellően, bizony 
az utolsó kettőtől ne reméljük a boldogulást. Bossz alapon düledez 
az épület, bármi kitűnő is a tetőzet. Sőt határozottan károsnak 
véljük e fordító gyakorlatokat oly tanuló kezében, a kinek a 
kellő előkészültsége nincs meg hozzá. Hogy mit értünk ez előké- 
szültségen, talán legjobban megmondjuk így : Ne adjunk ily gya
korlatokat oly tanuló kezébe, kinek még nem fejlődött határozott 
ném et nyelvérzéke. Mi haszna sem lenne az olyan fordításnak, 
melynél a fiú szót szó után, kifejezést kifejezés után áttenne németre 
s  így valahogy megteremtené a mondatot is. Elég ritka az az eset, 
hogy ily módon igazi jó németséghez jussunk, és ha a fordító 
gyakorlatok voltaképi czélját tekintjük, ez eseteket inkább kerülni 
kell, mintsem keresni. Egész máskép áll a dolog, ha tanítványunk 
annyira otthonos lett a németben, hogy a magyar szöveg tartal
mát újra tudja ném etül g o n do ln i, s kivouva mintegy a gondolati tar
talmat a magyar helyi formából, eredeti német ruhába tudja öltöztetni. 
Ha igy akarunk fordítani, s nem szolgamódra magyar szavakra néme
tet keresni, akkor a szótár már csak kevés segítségünkre lehet.

26Tanáregyesületi Közlöny. XX.
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Ha pl. е kifejezést akarom németül visszaadni : „ritkítja párját“, 
nem igen valószínű, hogy a kézi szótárban akár „pár“, akár „rit
kítani“ szónál megtaláljam. Ilyen idiotismusokra már az olvasmány 
útján készletben kell bírni a megfelelő idegen formát, legalább jó  
részben. Mert azt mi sem tartjuk lehetőnek, talán fölösleges is 
mondani, hogy mindenre meg legyen előre a német szójárás. Más
részt azonban a hiányzó nyelvanyag se legyen bőviben, különben 
ennek a megszerzésére kellene az idő javát fordítani és a gyakor
latok főczéljára csak az a kevés jutna, a mi még marad. Minél 
kevesebb praeparatiókra lesz szükség s minél kevesebb szerep jut 
a tanárnak meg a segédeszközöknek, annál több lesz a haszon. 
Az ideálját e gyakorlatoknak (miért ne szólhatnánk itt is ideálról ?) 
úgy képzeljük, hogy minden hosszasabb előkészület nélkül, az osztály
ban kezébe venné a tanuló a magyar szöveget és fenhangon el sem ol
vasva, elmondaná pontosan németül. Mintegy az idegen nyelven olvasná  
föl azt, a mit magyarul a könyvben lát. Ha a nyolczadik osztály 
tanítványai erre képesek volnának, bizonyára elérik a nyelvhasz
nálatban azt az ügyességet, melyre Bauer el akarja vinni. De 
akkor nem e fordításoknak köszönhetnők, hanem az előző évek 
munkájának.

A Bauer ajánlotta eszköz tehát jó is, szükséges is, de ne 
várjuk tőle mindazt, a mit eddig nem tudtunk elérni. Ezt előre 
bocsátva, legyen szabad néhány megjegyzést tenni arra a kérdésre, 
mely Bauer czikkének voltaképi tárgya : Milyen legyen a fordításos 
gyakorló könyv ? Mindenekelőtt tegyünk különbséget a „fordításos 
gyakorló könyv“ és a „német stilus-gyakorló-könyv“ között, a mint 
Bauer egy helyen nevezi. Emez nem áll, legalább nem áll kizáróan 
fordításra szánt magyar szövegből; hanem ád eredeti anyagot, a 
fok szerint bővebben vagy szükebben német fogalmazványokra. 
Kezdheti pl. adott szövegnek egyszerűbb átalakításaival, utánzásá
val stb. és végezheti nagyobb feladatokkal, melyekhez majd csak 
a dispositio, majd csupán a tárgy van megadva. Ilyen gyakorló 
könyvnek legfelsőbb osztályainkban kitűnő hasznát vehetnők és téves 
traditiónak tulajdoníthatni csak, hogy egyedül az anyanyelvtanítás
ban alkalmazzák. Bauer egyáltalában nem gondol rá s pusztán 
fordításokat készül tanulóinak adni. Hogy milyen legyen e fordí
tások szövege, eredeti magyar-e vagy magyarra fordított német 
darabok, és hogy nyelvtani vagy stilisztikai kategóriák szerint cso- 
poitosítsuk-e, őszintén megvallva, nem igen tartjuk lényegbe vágó
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kérdésnek. Mert e formális szempontnál sokkal fontosabbnak lát
szik a tárgyi, vagyis az, hogy mi legyen e szöveg ta r ta lm a  ? 
Milyen nyelvanyagban akarjuk tanítványainkat gyakorolni, az iro
dalmiban vagy a tudományosban, a beszélt nyelvben, vagy a lev é l- 
stílusban ? Vagy mindezekben együtt, egy a más után ? Akkor fog
laljon magában a gyakorló könyv kellő számú darabot ezen nyelv
ágak mindegyikéből. Mert a ki jól tud egy tudományos értekezést 
németre fordítani, és tudja pl. a mathematika német nyelvét, még 
nem ismeri a történelemét s így tovább.

E gyakorlatok legyenek fokoza tosan  csoportosítva. Kezdjük 
könnyű szövegekkel és haladjunk lassan, óvatosan mind nehezebbre. 
Eleinte kerüljük még az alaktani nehézségeket is, különösen a 
kivételeket; később meg keressük a nehézséget. Ha Bauer szüksé
gesnek tartja bizonyos nyelvtani alakzatok intensiv gyakorlását, 
szerkeszszen egyenesen e czélra gyakorlatokat, csak ne legyenek  
túlságos magyartalanok. Egészen m ellékesnek tartjuk azt a kér
dést, eredetiek legyenek-e vagy fordítottak. Használhatóságuk nem 
ezen fordul meg. Kapcsolatban legyen az olvasottakkal, ne tartal
mazzon fölöslegest, alkalmazkodjék a tanuló képességi fokához és 
bírjon tartalmi érdekkel, ime azok a tulajdonságok, m elyeket mi 
első sorban keresnénk e gyakorlatokban.

A rossz magyarsággal fordított német szöveg kétségkívül elve
tendő, de az eredeti magyar se tekintendő kritikától mentnek. A jól 
fordított darab pedig miben sem különbözik az eredeti magyartól. 
Ezt tehát egészen technikai kérdésnek tekintjük, melyben egyedül 
a szerkesztő tapintata az irányadó.

A csoportosítás fokonként, talán három osztályra terjesztendő: 
alsó, közép és felső fokra. Az alsóban egyszerű, rövid elbeszélések, 
leírások, párbeszédek, különösen az iskolai és családi életből, egyes 
tantárgyak köréből stb .; feltehető a teljes alaktan (a ritkább k ivé
telek nélkül) és a mondattan legfontosabb szabályainak ismerete. 
A középfokon hosszabb elbeszélések és leírás, még egyszerit stílus
ban, rövid értekezések különböző tudományágakból, apróbb iskolai 
czélra írt színművek (egészben vagy töredékben), könnyebb leve
lek, párbeszédek tudományos vagy irodalmi tárgyakról. A nyelv
tanból feltehető a teljes alak- és mondattan, a synonymák és idio- 
tismusok leggyakrabban előforduló példái. A felső fokon az előbbihez 
hasonló beosztással, hozzávéve a műpróza válogatott mutatványait, 
szónoki művek, essayk stb. E harmadik fok csak ott lesz alkal-

26*



366

mazható, a hol a tanulók nagy része amúgy is ismeri a nyelvet, 
tehát csupán német v idéken; itt tehát első sorban eredeti magyar 
darabokat kell adni, hogy a magyar tanításra is háromoljék haszon.

A csoportosítást nyelvtani kategóriák szerint nem tartjuk ajánla
tosnak. Egyrészt, mert csábítja a szerkesztőt a szöveg idomítására, 
másrészt pedig, mert a tanulóra is bizonyos pressiót gyakorol és 
mindig az illető nyelvforma keresésére készteti ott is, a hol nem 
alkalmazható.

Tehát vagy a stilisztikai csoportosítást ajánlanók, vagy a szi
gorú fokozatosságot, a fordítás nehézségeit tekintve. A mi a prae- 
paratiókat illeti, ismét ideálunkról szeretnénk beszélni, miszerint 
legjobban szeretnék, ha a gyakorlókönyv a szövegen kívül semmi 
egyebet sem tartalmazna. Tisztán a tanár feladata volna a fordí
tásban segíteni a tanulót ; a házi készülésre pedig csak a szótár 
szolgálna. Az a tanár, a kinek szüksége van jegyzetekre meg 
phraseológiára, nem való a felsőbb osztályokba. A nyelvtani sza
bályokat már a tanulóknak kell tudni megtalálniok, a grammati
kára való utalás csak kényelmet szülhetne. Az a „sajátszerű nyelv
kincs pedig, melyben a nyelv eredetisége rejlik“, mélyebben vésődik 
a nyelvtudatba, ha a tanár előzetes órában összeállítja, praeparatio 
gyanánt, az osztályban, a fiúkkal együtt. Jó részét e nyelvkincsnek  
pedig, vissza kell térnünk kiinduló pontunkhoz, a fiúnak már bír
nia kell az olvasmányaiból. Ismételjük, hog\r ez ideál. Ilyen elő
készítő nyelvtanításra, ilyen tanárra Bauer nem számít. És azért 
egészen egyéninek tartjuk a felveendő segéd-jegyzetek terjedelmét. 
Bauer majd annyit vesz fel, a mennyit ő talál szükségesnek. Más 
aligha fogja megtalálni éppen a neki m egfelelőt; vagy többet, vagy  
kevesebbet. Itt is a tapintat igazodik el a legjobban. Elvet nehéz 
iránj’adónak találni.

Minden esetre érdeklődéssel várjuk részünkről is a szaktanárok 
véleményét, kiváltképeu pedig dr. Bauer gyakorló könyvét.

(Budapest.)
Bartos Fülöp.
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Egy közérdekű indítvány.
A földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter 1883. évi 

augusztus hó 1-én 33,881. sz. rendeletével nálunk is általánosan 
kötelezővé tétettek a métermértékeknek — a nemzetközi méter
bizottság által megállapított — rövid  jelölései, melyek tudvalevőleg 
(mint ez a Tanáregy. Közlönyben már említve volt) az algebrai 
exponenseknek czélszerü alkalmazásában kitűnnek, nem említve a 
t , q , dkg  és dg ügyes rövidítéseket.

Minthogy e rendelet tendentiája pusztán csak e je le k n e k  fixi- 
rozása és „rövidítés esetén“ kötelességszerű általános használata, e 
ponthoz szó sem férhet, bár a mathematikusnak praecisitása pl. szí
vesebben írt volna k m 2 helyett ~bn2-et, vagy m m 3 helyett mm3-öt.*) 
A mihez azonban szó igen is férhet, az e jeleknek olvasása.

A fent idézett rendelet ugyanis pl. m 2-1 ekként olvastatja : 
„négyszög  méter.“ Azt hiszem, nem mondok nagyot, ha azt állí
tom, hogy a iiatalabb generatió Magyarországon már mindenütt 
„négyzet méter“-t mond és ír. Még pedig igen helyesen, ha pusz
tán az első szóknak összehasonlítására szorítkozunk; de már — cse
kélységem felfogása szerint —  nem helyesen, ha mindkét szópárt 
veszszük egyszerre bonczolás alá.

Bizonyos az, hogy a „négyzet méter“ elnevezés a német 
„Quadratmeter“ szó után van képezve. De én épen e forrást kifo
gásolom. Mindenki tudja, hogy a méterrendszer franczia találmány, 
nekünk is kötelességünk tehát megnézni az eredeti forrást. S mit 
mond ez? A francziák a m 2-1, ill. „köb méter“-t „m etre earré11 és 
„metre cube“-nek nevezik, mely elnevezéseknek teljesen m egfelel
nek a modern rövid jelölések is.

In d ítv á n y o m  tehát a következő :
Olvassuk a m 2-t méternégyzetnek, a m 3-1 méterköbnek stb.
Indítványom támogatásául még felhozom a hivatalos m éter

m ázsa  elnevezést, és — az igazi német szólásmódot : „Meter im 
Geviert.“

(Budapest.) D r. W ohlrab F ló ris .

*) így a H o ffm a n n -fé le  „Zeitschrift für math. u. natunv. Unterricht“ tavalyi 
évfolyamában oly szélesre nyúlt vita, a fölött : mi jobb sin *a-e vagy pedig 
s in  a2? rövid úton eldönthető, hanem fogadjuk el e jelöléseknek egyikét sem, hanem 
élünk a következővel: s in  I 2. Hogy ez mennyire nem új jelölésmód, legjob
ban mutatja a nálunk is, a németeknél is általánosan elfogadott és használt 
\ / gyök-jelölés V(í(+b) helyett.
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V i s s z h a n g
Bartal Antal 30 éves irodalmi munkásságára.

Szivemből örvendettem a múlt szám élén megjelent méltatás
nak, mely 30 éves irói évfordulóján Bartal Antal tudósunkról szólt. 
Nem veszem rossz néven a méltató vázlat Írójától, hogy a művek, 
bírálatok és értekezések nagy sokaságának felsorolását nem kezdte 
az ezelőtt 30 évvel írott értekezésen, és hogy kimerítő jegyzéket 
nem adott; valamint azt sem veszem rossz néven, hogy ezzel az 
alkalommal Bartal irói érdemein kívül a többit, a főbbet, meg sem 
említi, mert csak „irodalmi“ munkásságát kívánta feltüntetni. De 
lehet-e méltatni irodalmi munkásságot az illető korszak ismertetése 
nélkül ? Történet nélkül van-e irodalom-történet ? B a r ta l  termékei 
is csak a korszak történetében lelik magyarázatukat. Már pedig 
B a r ta l ta n á r i korszaka  a m a g ya r közép isko la i ú jjászü letés korszaka. 
Valami nagyot, világra szólót a mi philologusaink ugyan nem 
terem tettek; de Bartalnak kezdő irói termékei nagyok lesznek, ha 
megismerjük a kort, melyben születtek.

Bartalnak első megjelent dolgozata egy már érintettem, 
Sophokles Elektrájáról szóló, mindössze 5 nagy negyedrét lapra 
terjedő értekezés az ungvári államgymnasium 1857-ki értesítvényé- 
ben. *) A múltkori vázlat Írója e munkácskát nem említi, sőt talán 
maga az ünnepelt is megfeledkezett róla. Pedig ismételt olvasás 
után mondhatom, hogy habár német bírálójának volt kifogása ellene 
(1. Zeitschrift f. d. őst. Gymn. 1858. 603. 1.), leendő tanáraink még 
mindig tanulhatnak belőle. Fontosabb lesz e nmnkácska előttünk, 
ha tudjuk, hogy a német egyetem en készült szerző, mint a „cs. 
kir. államgymnasium“ tanára képes volt 1857-ben a hazai közép
iskoláinkban országszerte elharapódzó német nyelv és szellem m el
lett magyarul írni. Akkori magyar irói hajlamát még inkább je lle 
mezte Herodotos magyar fordítása iránti előszeretete. B o n itz , a ki 
Bartal tanára is volt Bécsben, ebbeli tervét, mint ezt általam izente,

*) Bartalnak van ennél régibb megjelent dolgozata is, a „Dr. Télfy : 
Platon Apologia- és Critonja“ czimű bírálat, mely már 1856-ban a Tanodái 
Lapok II. kötetében látott napvilágot és a múlt számban említve is volt.

A  szerk.
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nem h elyeselte; „jeles német fordítások mellett egy m a g ya r  Ilero-  
do tosnak  úgy sem volna Magyarországban jövője .“ Később (1862-ben) 
a m agyar  Herodotos két könyve mégis megjelent tőle. Ennyit 
pótlásául irodalmi munkái hiányos felsorolásának.

De nem is a tudományos müvek száma szabja meg előttem a 
jeles középiskolai tanár mértékét. N e m  a s  a  jó  tayiár, a k is o k a t  ír , hanem  
a hi sokat jó l  ta n ít . Ismerek jeles tudóst, a ki rossz középiskolai tanár. 
Nem illik élőről elmondani a szépet, ha igaz is, nehogy hízelgésnek 
magyarázzák, de majd el fogja mondani a jövőben Bartalnak száz 
meg száz tanítványa, mily könnyen, mily alaposan lehetett tőle a 
középiskolai ismereteket megszerezni. Akkor gyakorló iskola még 
nem avatta be a jövendő tanárt a tanítás mesterségébe. Én mint 
volt tanártársa mondhatom, hogy tanári pályám kezdetén számos 
jóakaró figyelmeztetése szolgált becses utasítás gyanánt, melynek 
később is nagy hasznát vettem. Mondom, nem illik az élőt szemtől 
szembe dicsérni; de ha már a Közlöny szerkesztője szives volt a 
múlt czikknek tért nyitni, akkor illett volna említést tenni, leg 
alább úgy mellékesen, az ünnepeknek önzetlen  áldozókészség ér öl, 
melyet tanítványai gyakran tapasztalhattak, és melyből nem egy
szer egyesületünkre és segélyző alapunkra is báromlott valami.

Hanem ezt a jeles tulajdonságát is fölülmúlja egy esemény, 
melyet középiskolai tanügyünk és irodalmunk érdekében nem lehet 
elégszer felújítanunk. Ezelőtt 26 évvel, 1860. novemberben volt az, 
hogy Bartal, mint az akkoron még pesti kir. kath. (most budapesti 
Y. kerületi) főgymnasium tanára, negyed magával fel mert menni 
ős Budára br. S en n yey  F á i tárnokmesterhez és Esztergomba 
S citovszky  Já n o s  prímáshoz, kérni e gymnasium megmagyarosítását. 
E járásoknak vakmerő volta fel fog tűnni, mihelyt tudjuk, hogy 
akkor, a mikor ez történt, tanártársai vele és még 3 magyarral 
szemben kilenczen, az igazgatóval együtt tizen idegenek (németek, 
csehek) és az akkori kormány emberei is kevés kivétellel németek 
vagy német érzelmitek voltak. Bartal és társai győztek ; a külföldi 
tanárok még e tanévben elbocsájtattak s e gymnasium ugyan e tanév
ben megmagyarosodott.*) A feliratot M ennyeihez, ennek közzétételét és 
pártolását a Pesti Naplóban 1. a budapesti kir. kath. Y. kerül, főgymn. 
1882—83. értesítőjében. Hasonló történt azután nyomban vagy

*) Bartal társai, kiknek neveit az iró nem árulja el, Gorzán Gábor, 
Dunay Ferencz és Veress Ignácz voltak. A szerk .
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a következő tanévben a többi németesedő vagy németesedett közép
iskolákkal a fővárosban és a vidéken. Azóta a magyar nyelvnek, 
mint tannyelvnek általános használata rendeletben kimondatott és 
irodalmunk új, magyar tankönyvek szükségérzetéből új lendületet 
nyert (1. a Kritikai Lapok, Kalauz, Új Korszak évfolyamait 
1861 -en innen).

Mi történt volna középiskoláinkkal és irodalmunkkal, ha Bartal 
és társai ezt a lépést akkor meg nem teszik ? Talán megtette volna 
más hazafias érzelmű tanár; de ha nem, akkor tovább folytatták 
volna a németség medrében a középiskolai tanárok munkájukat, 
míg az 1867-iki minisztérium vagy az országgyűlés ráért volna 
törvény vagy rendelet útján visszahelyezni a magyar nyelvet régi 
jogába. Bizonyító példája eme feltevésemnek a nagyszebeni állaru- 
gymnasium, melyben a német szellemű és nyelvű tanítás 1868-ig 
zavartalanul folyt. Az ötvenes évek második felében már csak kevés 
középiskolában volt tannyelv a magyar, úgy mint a reformátusok
ban és néhány kath. szerzetes rendiben, pl. Szegeden, Kolozsvárt,
N.-Szombatban, Sopronban és Székesfehérvárt. Ha meggondoljuk, 
hogy irodalmunk napszámosai többnyire a középiskola tanáraiból 
kerülnek ki, akkor át kell látnunk, hogy középiskoláink későbbi 
magyarosítását bizonyára irodalmunk sínylette volna meg.

Nem folytatom a magyar és nem-magyar elemre káros vagy 
hasznos következményeit középiskoláink netalán későbbi magyaro
sodásának. De tartoztam középiskolai tanügyünk történelmének emez 
esemény felfrissítésével. Bartal Antalnak pedig kívánok még sok 
évi működést középiskoláink és irodalmunk érdekében.

(N.-Szeben.)
V eress I g n á c z .

IRODALOM.
, .stilisztika. II. rész. S z e r k e z e t ta n .  A legújabb miniszteri tanterv szerint 

középiskolai használatra írta és szerkesztette d r .  K o l t a i  V ir g i l .  Budapest, 
1884- Lampel R. könyvkiadása. 230 1. Ára 1 frt 20 kr.

Koltai stilisztikájának I. részéről, az Irálytanról szóló bírála
tom, mely az októberi füzetben volt közölve, még a második kiadás 
megjelenése előtt készült és ugyanakkor került a szerkesztőséghez. 
Közzététele, valamint az a jelzés is, mintha a második kiadásra
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vonatkoznék, tudtomon kívül esett. *) Baj azonban úgy sem szár
mazott a dologból. Az első kiadásban iskolai használatra alkalmat
lannak bizonyult Irálytan hasznavehetetlen maradt második kiadá
sában is. Csak olvasmányos függeléke javult némikép, de még 
mindig nagyon távol van a tökéletességtől. Elméleti része egészben 
s velejében változatlan és egytől-egyig mind ismétli azokat a hibá
kat, melyeket az első kiadásból idéztem. Birálatom tehát az olvas
mányok kivételével a könyvnek új megjelenésére is tökéletesen 
ráillik és igy ítéletemet a második kiadással szemben is fentartom.

A stilisztika II. része, a Szerkezettan tudomásom szeriut má
sodik kiadásban nem jelent meg. E könyv méltó párja az Irály- 
tannak. Nem kerestem benne eredetiséget, legkevésbbé oly értelem
ben, hogy a szerzőtől „még soha nem hallott dolgokat s lényegé
ben új felosztást“ kívántam volna ; de az önálló fölfogásról nem is 
szólva, még igazi otthonosságot sem találtam benne. Az egész 
munka azt az anyagot foglalja magában más stílusban, sok helyt 
rövidítéssel, másutt betoldással, soha sem javítva, legtöbbnyire még 
rontva, mely Névy szerkezettanában vau.

Az írásmü „belsejé“-bői indulva ki, a szerkesztés műveletében 
három mozzanatot vesz fel: a feltalálást, az elrendezést és az elő
adás általános formáit. A feltalálásba bele olvasztja a tételről szóló 
részt is ; több okból helytelenül. Ea a feltalálás fogalmát kibővít- 
jük, s nem szorosan az anyaggyűjtést, értjük rajta, bele szorít
hatjuk még az elrendezést, sőt az általános formákat is; de ha 
csak az anyaggyűjtést értjük rajta, ki kell belőle vennünk, mert 
első az, a miről (a tétel) írunk, azután következik az, a mit (az 
anyag) írunk. Azután, lélektanilag véve a dolgot, mindig előbb 
merül fel elménkben a tárgy, melyről írni akarunk, mint az, amit 
róla csak fogunk írni. Az előadás világossága szempontjából is ki 
kell onnét venni, ha nem akarjuk, hogy a tétel az anyaggyűjtés
nek részfogalma legyen. A tétel fogalmának mindenek felett tisz
tán kell állni a növendék elméjében mind tartalmára, mind alak
jára nézve; azért körültekintőbben is kell azt tárgyalni; a tételnek 
tartalom és alak szerint való felosztása, a tétel és czím megkülön
böztetése nem fölösleges dolgok.

Koltai a feltalálásnak általános és különös forrásait különböz

*) Szerkesztő-változáskor az átvételnél a már régebben beküldött bírá
lat. melyre az érkezés napja nem volt rájegyezve, az újabban érkezett dol
gozatok közé tévedt. Minthogy a kiadás semmikép sem volt megjelölve, a 
mennyiben se évszáma, se lapszáma nem volt kitéve, a nekem föltűnt idéze
tek pedig a második kiadásban mind teljesen megegyeztek és ugyanazon a 
lapon voltak találhatók, nem kételkedtem, hogy a bírálat a második kiadás
ról szól; azért a czímbe ezt egész gyanútlanul bele is iktattam. A dologban 
egyszerű, még pedig nem a biráló részéről esett tévedés van, mely egyébiránt 
még így szándéktalanul sem okozott igazságtalanságot, mivel a második ki
adás, mint magam is meggyőződtem, az olvasmányokat kivéve, egészben azo
nos az elsővel. A s ze r i; .
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teti meg, épen mint Névy. De e megkülönböztetésnek nincs elég
séges oka, mert az összes különös források az általános forrásokra 
vezethetők vissza. A fogalomról, meghatározásról, felosztásról stb. 
nem elég csak száraz logikai kivonatot készíteni, mert így haszon
talan lom az emlékezetnek, hanem a logikai részeket úgy kell fel
dolgozni, hogy anyaggyiijtő voltok könnyen belátható legyen. Koltai 
ily logikai kivonatot ad az Ítéletről szóló részben is. De az Ítéle
tekre nagyon ráfér a kérdés, mennyiben anyaggyüjtő eszközök ? 
A fogalom kifejtése, meghatározása, felosztása, fölrészelése s a kö
vetkeztetés által ismeretet szerzünk a tárgyról, de az ítélet állítást 
foglal magában, melyet bizonyítani kell; más szóval, nem anyag
gyüjtő eszköz. Minek tehát akkor az anyaggyűjtés eszközei közt? 
De jóllehet az anyaggyűjtés forrásai közt az itélettannak nincs 
helye, másutt talán tárgyalható. így például a tételnél, mely gyak
ran ítélet alakban van kifejezve, vagy a bizonyításnál, mert min
den bizonyításnak eredménye ítélet. Hasonlót mondhatni a fogalom
ról; önmagában ez sem anyaggyüjtő eszköz, csakis meghatározása, 
felbontása stb. által lesz azzá. Tárgyalásának alkalmas helye 
a tétel.

A gondolkodást mint anyaggyüjtő forrást előbb tárgyalni a 
tapasztalásnál, fordított dolog. Logikailag is előbb kell szólni a 
tapasztalásról, csak azután a gondolkodásról; a didaktika pedig 
azt mondja : a könnyebbről haladjunk a nehezebbre ! A tapaszta
lás fogalma könnyebben felfogható, anyaggyüjtő volta jobban észre
vehető, mint a gondolkodásé. A szerző itt azonföltil olyanra is 
hivatkozik, a mit nem tárgyalt. A nem, faj és egyed fogalma a 
meghatározásnál, a felosztásnál, Ítéletnél, következtetésnél mellőz
hetetlen. Említi Koltai is, de sehol egy szóval nem magyarázza. 
Nem kevésbbé nyomós kifogások alá esik az elrendezésről szóló 
rész, melyben megmagyarázván az elrendezés fogalmát, a beveze
tés, tárgyalás és befejezés kellékeit fejtegeti (13., 14., 15. §.). 
Nem az a czélja: rá vezetni, miként lehet jó bevezetést alkotni, 
hogyan lehet az anyagot jól elreudezni, s miként lehet jó befeje
zést adni, hanem arról szól, melyek a kellékek ? És ad ilyen 
szabályokat: legyen a bevezetés tárgyszerű, legyen érdekes, a tár
gyalásban legyen helyes rend és szervesség stb. Pedig mennyire 
kiaknázhatta volna e czélból a nem, faj és egyed fogalmát, a fel
osztást és a részelést! így adhatott volna életrevaló útmutatásokat, 
nem hasznavehetetlen kellékeket. Mert mit is tartalmaz ily szabály: 
legyen a bevezetés érdekes ? A növendék fejletlen esze előtt semmit. 
Es a tárgyalásban nem magyarázza meg, mit jelent, hanem arról 
szól: mi a föltétele. Szabály magyarázata helyett ad másik sza
bályt: legyen az olvasó értelméhez mérve, keltse fel a tudásvágyat, 
keltsen rokonszenvet. Ezek ismét újabb magyarázatra szorulnak.

„Az előadás általános formái“ czím alatt a leírást, elbeszélést 
és az értekezést fejtegeti, jóllehet ezek nem általános formák, hanem
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prózai műfajok. Koltai ebben is Névyt követi. Formák a követ
kezők : a közlő, a kérdező, a párbeszédes és a levélalak. És a 
szerző mintha érezte volna, hogy voltaképen ezeket kellene tár
gyalnia, a párbeszédes formát és a levélalakot be is veszi az álta
lános formák közé, de ez által semmivé teszi az egységes felosz
tás alapját; a műfajok felosztásának alapja a tartalom, a műformáké 
az alak. Kisebb baj volna, ha mindkét csoportot külön-külön tár
gyalná; a kettőt egymással összevegyíteni: zavar s ez legnagyobb 
mértékben a párbeszédes forma tárgyalásánál lép fel, melyet az 
elbeszélés tárgyalásával köt össze. Névy után indul abban is, hogy 
a mesét, allegóriát és példázatot az elbeszélés fajai közé sorolja, 
mert az esemény lehet költött és valóban megtörtént. A megkülön
böztetés helyes és szabatosság szempontjából szükséges is, de a 
költött eseményt előadó műfajokat a szerkezettanban előadni fölös
leges, minthogy sokkal jobban beillenek a poétikába. Helytelen az 
életrajzot a történetírás keretéből kivenni, mert „az életrajz egyes 
személyek, a történelem egész népek életét beszéli el“. Hiszen 
Széchenyi életrajza épen úgy történet (élettörténet), mint Görög
ország története ; hogy különbség is van köztük, kétségtelen, de 
azért az életraj zirástól a történetírás nevet megtagadni még 
sem lehet.

Ezek után térjünk a kidolgozásra. Ez épen oly kritikátlan, 
mint a feldolgozott anyag ; pedig ebben a szerzőnek már igazán 
nem kellett „soha nem hallott“ dolgok után törnie, mindössze értel
mesnek. szabatosnak, magyarosnak lennie.

Lássunk először is nehány meghatározást. Koltai az anyag
gyűjtés forrásainál a következő definitiót adja: „az értelem, ész, 
kiválólag az elvont fogalmak s igazságok forrása, de az érzéki 
dolgokról szerzett ismereteknek is megjavítója vagy rendezője“ 
(3. 1.). Ebből értelem =  ész ? S hogyan értendő e fölösleges rész: 
az érzéki dolgokról szerzett ismereteknek megjavítója ? — A foga
lomról ezt írja : „Valamely tárgy fogalma nem egyéb, mint az illető 
tárgy lényeges jegyeinek összekapcsolása“ (ö. 1.). A definitióról 
meg ezt mondja: „A meghatározás nem egyéb, mint a tárgy lénye
ges jegyeinek összekapcsolása, vagy más szavakkal : a fogalom 
tartalmának kifejtése“ (6. 1.). Ez utolsó toldalékon kívül, mely kü
lönben is magyarázat, a két definitio azonos ; mi különbség tehát 
a fogalom és meghatározás közt ? — A leírásnál (20. 1.) nem ad 
definitiót, hanem azon kezdi, mi a tárgya s rögtön utána a kellé
keket és a fajokat sorolja fel. Az oktató és a költői leírás közt a 
következő furcsa módon különböztet: „Hű lesz a leírás akkor, 
midőn a tárgyak való képét festi. Vannak azonban leírások, a 
melyek, mint pl. a költemények (!) a tárgyat híven ugyan, de egy
szersmind szépítve is adják vissza“ (20. 1.). Az eszményítés fogal
mát még így senki sem magyarázta meg. — Ide iktatom még a 
szorosan vett értekezés definitióját, melynél értelnietlenebbet alig
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találhatni. „Az értekezés tárgyát a természeti s erkölcsi világ köré
ből veheti, a melyet azután vagy általában (?) vagy bizonyos (?) 
szempontok szerint és bizonyos irányban (?) czéljához (?) képest 
teljesen kifejt és megvilágosít“ (27. 1.). Es Koltai e szóbalmazt 
egy szóval sem magyarázza, megelégszik azzal, bogy megírta; a 
ki érteni akarja, törje rajta az eszét! Még több ilyes is van 
könyvében ; azonban azt hiszem, a mit idéztem, már untig elég.

Ha a szerző vét a logikai definitiók szabatossága ellen, nem 
kevesebbet hibáz az előadásban is ; annyira benne van a kellékek, 
szabályok stb. magyarázatában, hogy akközben nem veszi észre, 
gondolatai mennyire körben forognak, mennyire ismétel. Ez utóbbi
nak remek példája a legelső paragrapbus, a bevezetés, melyben 
egy lélekzet alatt négyszer ismétli majdnem ugyanazon szavakkal 
ugyanazt a gondolatot. Bizonyságul álljon itt kivonatban. Első 
kikezdés: Meg kell ismerkednünk az irásmű belsejével, vagyis 
azon eljárást kell közelebb szemügyre vennünk, a melylyel az író 
a tárgyára vonatkozó ismereteket kellő rendbe s összefüggésbe 
hozza s bizonyos illő alakba önti. Második kikezdés : A szerkezettan 
arra tanít meg bennünket, hogy miként gyűjtsük össze az irásmű 
tárgyára vonatkozó s azt felvilágosító ismereteket vagyis az irásmű 
anyagát, hogyan hozzuk rendbe a gyűjtött anyagot stb. A harma
dik kikezdés arról szól, hogy egy tárgyat többféle formában is ki 
lehet dolgozni. A negyedik kikezdés felosztja a szerkezettant s az 
egyes részeket meghatározza; de ezzel nem elégszik meg, hanem 
újból rákezdi: Vagyis az író mindenekelőtt tisztába hozza tárgyát 
egész köre és tartalma szerint stb. stb. És mindez egy rövid, 
mindössze 39 soros czikkecskében fordul elő. Mire való ez a czél 
nélkül való ismétlés? Állításom erősítésére hivatkozom még a 3.,
10., 21. és 25. §-okra, melyekben a tételről, a tekintélyről, a tör
ténetírásról és a levélalakról (jegyzet) értekezik. Gondolatainak kör
forgására pedig hivatkozom az elrendezésről szóló részre, hol a 13. 
§-ban felsorolt szabályokat valamivel bővebben kifejtve ismétli a 
15. §-ban, még pedig a következőleg: Az irásmű anyagában legyen:
1. helyes rend és 2. szervesség. A részletes kifejtésnek 1. teljes
nek és 2. egésznek kell lenni. A tárgyalásban pedig a következő 
kellékeket állítja fel: 1. helyes rend, 2. szerves összefüggés,
3. teljesség és 4. arányosság. Éz utóbbit kivéve, a tárgyalás bárom 
első kelléke teljesen azonos a szerkezet általános kellékeivel. De 
akkor mi szükség kétszer is elmondani ? Az általános kellékek 
rámutatnak a tárgyalás (különös?) kellékeire; ezek amazokra.

Már az eddigiekből is látható, hogy a mű kidolgozása a „no
num prematur“ követelményeit nem tartotta szem előtt. Nem csak az 
anyagot nem érlelte meg a szerző eléggé, hanem a középiskolai tan
könyvekben egyedül jogosult előadó és magyarázó nyelvre sem 
tudott szert tenni. A hol lépten-nyomon ingadozásra találunk az 
an} ag elmondásában, a hol a kifejezések következetes használata
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nincs meg, a hol nem csak a gondolat, hanem a szóismétlés is 
egymást követi : ott előadó, magyarázó, kifejtő stílusról nem szól
hatunk. Hol kell nagyobb szabatosság, mint tankönyvben ? Nem 
hallgathatom el, hogy a mellett a szórendi hibák s főként a ger- 
manismusok is nagy számmal vannak. Ez utóbbiak közöl álljanak 
itt a következők: tulajdonságaik daczára, egy egyenesre egy másik 
egyenest stb.; feltűnő a képezni (bilden) szó használata, mely oly 
gyakori, hogy alig van §., melyben meg ne volna s némelyikben 
többesivei, mint pl. a 18. §-ban: az elbeszélés tárgyát esemény 
képezi; ez események egyes mozzanatait képezik; amazok képezik 
a történetírás tárgyát. E három példa hat sorban van.

Mindezek után a könyvnek didaktikai hasznavehetőségéről 
könnyű fogalmat alkotnunk. Oly könyvnek, melyben az anyag nem 
kielégítő, a definitiók nem szabatosak, a kidolgozás gyarló : lehet-e 
didaktikai értéke ? Ha a szerző azt hiszi, hogy mivel iskolai köny
vet ír, felmentve érezheti magát a tudományos követelmények alul, 
nagyon téved. Természetes, hogy hypothesiseket nem szabad az 
iskolában igazságokként hirdetni, de a tankönyvírónak kötelessége 
figyelemmel kisérni a tudomány fejlődését s a már kétségtelen 
igazságokat felhasználni. Az pedig, hogy az ismert anyagot elődei
nél helyesebb beosztással, czélravezetőbben adja elő, oly természe
tes követelmény, mely nélkül a tankönyv-irodalom fejlődése éppen
séggel megakadna.

Végül még egyet kell megemlítenem. A mű nincs inductiv 
alapon készítve; innét van, hogy az elméleti és gyakorlati rész 
(olvasmányok) nincs benső kapcsolatban s az olvasmányok sem 
akkép vannak összeválogatva, hogy az elmélethez való szükséges 
előkészületet megadhatnák. E tekintetben tehát az olvasmányok 
összeállítása czélszerűtlen, és czélszerűtlen még azért is, mert arány
talanul vannak elosztva a műfajok, s mert több műfajra valamint a pár
beszédes formára nincs köztük példa. Az olvasmányoknak egy része 
költeményekből áll, „tekintettel a verstanra, de a tanterv követel
ményeire is.£í A tantervnek nem követelménye, hogy a verses 
olvasmány és a szerkezettan egy könyvben legyenek; de meg e 
verses gyűjtemény távol esik a tanterv követelményétől, mely sze
rint az V. osztály költői olvasmányai a balladák, románczok és 
lyrai költemények, egybekapcsolva elméleti magyarázattal is. Koltai 
tankönyvéből mind a lyrai költemények elmaradnak, mind az 
elméleti rész; mindezt az előadónak kell pótolnia s még hozzá a 
jegyzeteket is. A szerző két okból nem készített jegyzeteket:
1. mert művét iskolai használatra írta, 2. mert a tanárnak praeju- 
dikálni nem akart. Azt hiszem, mindkét oknál fontosabb a szüksé
gesség oka ; mert bizony az előkészület segítséget kíván, s a tanár 
is örvend, ha kevés idejét nem kell aprólékos magyarázgatásokra, 
jegyezgetésekre fordítania; azokat a részeket pedig, melyek a tanár 
felfogásának praejudikálhatnának, mellőzni lehet.
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Koltai a verstant is előadja a szerkezettan végén; ehhez
képest nagyon is bőven, mert míg a szerkezettan — két időszak
tanulmánya — rövid 32 lapra szorult, a verstan — egy időszak
anyaga — 35 lapot foglal el. Ezt külön ismertetni nem tartom
szükségesnek, mert nem a szerkezettanhoz tartozik, s mert a kö
zönséges, iskolai könyvek függelékeiben levő verstanoknál semmivel 
sem jobb.

Ismertetésemnek végére jutottam s bár nem mondtam el 
mindent, a mit szerettem volna, azt hiszem, a könyvnek hű képét 
sikerűit adnom. Általában gyenge mű, melynek fogyatkozásait Író
jának buzgalma nem pótolhatja. Jelen kidolgozásában iskolai hasz
nálatra alkalmatlan.

(Szabadka.) Tones Gusztáv.

Görög nyelvtan. Az összehasonlító nyelvészet eredménye alapján iskolai 
használatra írta D ó q z i Im re . Budapest, 1887. Az Athenaeum r. társ. könyv
nyomdája. 345 1. Ára 1 frt 80 kr.

A mennyire elszomoríthatta a classikus nyelvek barátait az a 
támadás, mely a múlt év elején indult meg különösen a görög nyelv 
gymnasiumi tanítása ellen, olyan kellemesen lephette meg őket az a 
körülmény, hogy ennek a viharos múlt évnek a végén ismét három 
görög nyelvtan látott csaknem egy időben napvilágot. E háromnak 
beleszámításával nyolez különböző szerzőtől való görög nyelvtani 
munka áll tehát jelenleg a szaktanárok rendelkezésére, még akkor 
is, ha az olvasókönyveket számításon kívül hagyjuk. Magától fel
merül ilyen körülmények közt az a kérdés : miféle ok indította az 
új meg új nyelvtanok szerzőit munkáik megírására a görög nyelv 
ellen irányuló támadások idején ? Erre a kérdésre a szerzők rende
sen azzal válaszolnak előszavukban, hogy a meglévőknél rövidebb 
(tehát szerintük minden esetre jobb) iskolai könyvet akartak Írni ; 
másszor, hogy a meglévőknél átnézetesebb, világosabb, táblázatosabb 
összeállítású munkát szerkesztettek ; ismét másszor, hogy az utasí
tások követelményeit kívánták társaiknál jobban megközelíteni. 8 
mindezen törekvéseknek van is értelmük; a kérdés azonban mégis 
megmarad, csakhogy már most így alakul: melyik szerző Ítélte 
meg leghelyesebben a tanítás szükségeit, melyik értette meg leg
jobban az utasítások követelményeit, s melyik váltotta be mun
kájában valósággal előszavának, vagy épen czimlapjának ígéreteit. 
Mert a sok nyelvtan közül valamelyiknek végtére is a legjobbnak 
kell lenni, s lelkiismeretes tanár azt a könyvet használná legsziveseb- 
ben, a melynek a tanításban igazán legtöbb hasznát tudná venni.

En is felvetettem e kérdést magamnak, s válaszoltam is rá. 
Ezúttal azonban nem czélom a többi nyelvtanoknak, sőt még a szó
ban lévőnek sem, melyet a „Magyar Tanügy“ ez évi 1—2. számá
ban már különben is terjedelmesen ismertettem, minden jó és rossz 
oldalát megvitatni, hanem csak a fődologról akarok egyetmást elmon-
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dani, a miért a Dóczi-féle könyvet iskolai használatra a többinél 
alkalmasabbnak tartom. Szerzőnk könyvéhez irt előszava szerint 
maga is azt vallja főkiilönbségnek az ő nyelvtana és a többiek 
között, hogy míg a többi iskolai nyelvtanok máig is többé-kevésbbé 
a régi nyelvészeti iskola álláspontján maradtak, addig ő szigorúan 
tudományos alapra helyezkedett, s ezen az alapon művének beren
dezése és módszere is különböző lett a többi nyelvtanokétól. Ter
jedelmesebb ismertetésemben részletesen végig mentem e szempont
ból is a munkán, s itt csak röviden constatálom, hogy ez a nyelv
tan, a mennyire én megitélni képes vagyok, valóban a modern tudo
mány színvonalán áll, s e tekintetben társait egytől egyig megha
ladja. Annak a véleménynek adok hát ezúttal kifejezést, hogy ez 
a szigorúan tudományos nyelvtan iskolai könyvnek is jobb a maga 
helyén, mint azok a munkák, melyek az összehasonlító nyelvészet 
„vívmányait“ csak előszavukban veszik figyelembe.

Legyen szabad e véleményemet nehány szóval igazolnom. 
Érdemes és foganatos nyelvtanításnak a- magam részéről csak azt 
tartom, a melynek módszere a miniszteri utasításokban igen rész
letesen és világosan elolvasható. Azaz a görögre vonatkozólag: 
„Legyen a görög nyelv tanulása kiegészítése és betetőzése a többi 
nyelv tanulásából nyert grammatikai okulásnak, ha a tanítás kellő 
módon fel tudja használni az újabb nyelvtudomány felvilágosítását, 
alkalomszerűen kiterjeszkedve a görög s latin nyelvszerkezet rokon
ságára, feltüntetve az emberi szellem termékein is oly törvényszerű 
szabályosságot, a minőhöz az iskola körében egyébként csak a 
természeti tárgyak taglalása szokott vezetni, az ifjúságot a tudomá
nyos kutatásnak egy uj nagy körével és módszerével ismerteti meg.“ 
stb. (Utasítások 51. 1.). Továbbá a részletes utasítások szerint: „Mara
dandóbb eredmény várható, ha. . . kapcsolatban tartatik a nyelvtan 
rendszerének teljes ismertetése az összefüggő nyelvhasználattal, 
min* a hogy a latin nyelvre vonatkozó részletes utasítások előszab
ják“ (52. 1.). „А VI. osztály. . . főfeladata lesz a szerzett nyelvi 
ismeretek alapján a görög nyelvtan rendszerének összefüggő átte
kintése“ stb. (53. 1.). Ha tehát a miniszteri utasítások szellemével 
paedagogiai meggyőződésünk nem ellenkezik, s ilyen paedagogiai 
belátást minden művelt, és hivatásának élő tanárról bízvást felte
szek, akkor azt hiszem, gymnasiumi görög iskolai könyvet csak 
kétfélét lehet képzelni. Az egyik olvasmánynyal kapcsolatos, mód
szeresen haladó, és a nyelvtan rendszerét lassankint felépítő nyelv
könyv, a másik szigorúan tudományos alapon álló, rendszeres görög 
nyelvtan. Mert a tudomány felépülésének útja nem lehet más az 
iskolában, mint az életben, s így qualitative az eredmények is 
ugyanazok. A módszeres nyelvkönyv a gymnasium ötödik osztályá
ban könnyítené meg a tanulóknak, s talán az utasítások szellemébe 
kellőleg be nem hatoló tanároknak munkáját; a tudományos alapon 
álló nyelvtan menetén pedig a hatodik osztályban kellene intézni 
a „görög nyelvtan rendszerének összefüggő áttekintését.“
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Hogy állunk már most eddigi nyelvtanainkkal az utasítások 
szempontjából ? Van görög nyelvtanunk több mint latin, s legna
gyobb részük, mint említettem, előszavában és czimlapján szívesen 
emlegeti az utasításokat; de tulajdonképen vagy keveset, vagy a 
mire szintén van eset, épen semmit sem törődik velük. Módszeres,
V. osztálynak való görög nyelvkönyv tudtommal eddig csak egy 
van az egy tuczat közöl; s ugyan hány gymnasiumban használják 
ezt az egyetlen, az utasítások követelményeinek legalább nagyjá
ból megfelelő könyvet is ? *) Különben igaz, bogy egyébként eléggé 
hivatott szerzőjének még a kezdet nehézségeivel kellett küzdenie, s 
így a könyv még sok mindenféle bajban szenved, s a többi közt 
abban is, hogy megalkudva a körülményekkel, attikai szöveget vesz 
alapúi. Többi létező tankönyveink közül azonban egy sem használ
ható az V. osztályban az utasításoknak megfelelő tanítás mellett, 
sőt nem használhatók a hatodikban sem, később bővebben kifejt
hető okokból. Kétségtelenül van ezen könyvek között egy-két iga
zán számot tevő, tudományos becsű munka is, de ezeknek is az a 
hibájuk, hogy a jelen görög tanítás keretébe nem illenek. Nagy 
haszonnal járna pl. a Petz-féle jeles mondattannak olyan értékesí
tése a mondattani ismeretek összefoglalásánál, mint valamely tudo
mányos alaktané (pl. a Dóczi-féléé) a gymnasium VI. osztályában, 
az alaktani ismeretek rendszeres kinézetekor. De hol van erre idő 
most a gymnasiumban ? Ez az oka, hogy nem is használják még 
ezt a derék munkát sem talán 3—4 iskola kivételével sehol, mert 
útját állja használatának a VI osztályban az alaktan rendszeres 
átnézete, később meg Homeros és az irodalmi tanítás követelményei. 
Görög nyelvtanaink legnagyobb részének azonban nemcsak a mód
szertelenség a baja ; legnagyobb részük sem nem módszeres, sem nem 
tudományos, hanem valami középső a kettő között. Épen egyik 
legújabb nyelvtan szerzője mondja előszavában, hogy a tudományos 
szempontot néha mellőzte a „praktikus“ szempont miatt, s ime a 
szerző, a ki előszava szerint mégis nagyon felhasználta az összeha
sonlító nyelvészet „vívmányait“, nyilván praktikus szempontból volt 
kénytelen pl. 7jpcoa-t со tövűnek, más diphthongus tövii szókat о tövii- 
eknek megtartani, nemkülönben tőhosszabbító, tőrövidítő, kivételes 
és rendhagyó főneveket és igéket alphabetikus sorban összeállítani 
s röviden szólva az összehasonlító nyelvészet valamennyi „vívmá
nyát“ (felelek e szóért) a kútba dobni. Hogy az ilyen nyelvtan 
még a hatodik osztályban sem használható, az nem szőrűi nagy 
bizonyítgatásra, mert hiszen minden lépten-nyomon megszégyenítené 
a szerzőt a tanulóknak helyes és következetes megfigyelésen és 
minden oldalú összehasonlításon alapuló, tehát a tudomány eredmé
nyével valóban megegyező felfogása. Viszont, a hagyományos (ha 
úgy tetszik : tudományos) rendszer nem engedte, hogy az ilyen

*) Megvallom, én magam sem használom, mert „rite coepturus ab H o m e r o  
videor.“
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rendszeres nyelvtanokból У. osztálynak való nyelvkönyv váljék, 
banem végtére is, mint jeleztem, az egyrészt „tudományos“, más
részt „praktikus“, vagyis: egyrészt nem tudományos, másrészt nem 
módszeres nyelvtan nem készült sem а VI. sem az Y. osztály, hanem 
nyilván egy középső osztály számára. Hatodik éve már, hogy az 
utasítások kiadattak, s hogy érvénybe kellett volna lépniök; de 
azért csak folyik a tanítás országszerte úgy, mint régen. Az emlé
kezet a mindenható, ezt kell mindenképen „fejleszteni“ ! Betanul- 
tatják a tanulókkal nagyon szép nyomású, átnézetes, és többnyire 
hibás táblázatokból mind a „négy“ osztálynak „rendhagyó“ igéit, 
a „törövidítö“ ky.iy.Xeaa-alakot és társait, s egyéb különösségeket, 
s aztán valamelyik olvasókönyv segítségével begyakorolják a kivé
telektől hemzsegő (mert helytelen) szabályokat; s „duplex libelli 
dos est“, mert hiszen a 15—16 éves fiú egyszersmind azt is meg
tanulja, hogy: „a krokodilusnak vastag bőre van“, nemkülönben 
hogy: „az ökrök és lovak hasznos állatok“, továbbá hogy: „Ázsiában 
nagyobb kutyák vannak, mint Európában“, és igy tovább, hasonló 
élvezetes és épületes sententiákat, még pedig jól megfontolt sorban 
egymás után. Volna ugyan már jobb olvasókönyvünk is. A Szamosi
féle olvasókönyvet a többi mellett csak elismeréssel említhetni; de 
hát nem szomorú jelenség-e, hogy ezen olvasókönyv után szükséges
nek lát más valaki egy sokkal rosszabbat kiadni, mely mégis bizo
nyosan több helyütt van használatban az előbbinél.

Meg vagyok róla győződve, hogy (tisztelet a kivételeknek !) 
korántsem festettem elég sötét színekkel a görög tanításnak még 
most is divatozó állapotát s ez a meggyőződés az oka, hogy olyan 
nagy örömmel fogadtam Dóczi derék munkáját, mely igaz, hogy 
nem methodikus berendezésű, s így az У. osztályba nem való, de 
egyéb jó tulajdonságai mellett valóban tudományos is, és így a
VI. osztályban a legszebb sikerrel alkalmazható, mert nem hagyja 
majd cserben a tanulókat tapasztalataiknak ellenmondó szabályok
kal a rendszeres grammatika átnézetekor. A beszédrészek functió 
járói szóló részt, melybe a szerző igen helyesen az igeidők haszná
latát is felvette, szintén haszonnal lehet értékesíteni a gymnasinmban 
való görög mondattani ismeretek összefoglalására és kiegészítésére; 
s mi több, e résznek olyan tanárok is hasznát vehetik, kik mai 
napig sem tudtak a mondattannak mondattani alapon való tanításá
val megbarátkozni. Itt ugyan Bartaléké, s a görögöt illetőleg Petzé 
az áttörés érdeme; de Petz a nyelvtan ezen részét csak mint a mon
dattan bevezetését, úgyszólván „Schlagwort“-ok szerint tárgyalja, 
a mondattan komoly tárgyalása pedig jelenleg kívül esik a gymna- 
siunii tanítás czélján. Dóczi könyve igaz valamivel terjedelmesebb a 
vele egyidejűleg megjelent két másik nyelvtannál; de olcsóságát 
(L frt 80 kr) és más jó tulajdonságait tekintetbe véve, ezt sem tar
tom bajnak. Agymnasiumban arra való a tanár, hogy az összefoglaláskor 
kijelölje azt, ami igazán fontos; agymnasiumon túl pedig, — hiszem,

27Tanai egyesületi Közlöny. XX.
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hogy ha philologas tanárjelöltjeink ezt a könyvet forgatják egye
temre lépésük első hónapjaiban, akkor nem sokáig kell várakoz
nunk olyan módszeres görög nyelvkönyv megjelenésére sem, mely 
igazán az utasítások és a modern didaktika követelményeinek meg- 
felelőleg, s igazán a gynin. У. osztály számára készült. Addig is a
VI. osztályban való használatra a legmelegebben ajánlom Dóczi 
munkáját tisztelt kartársaim közül azoknak figyelmébe, a kik az V. 
osztályban igazán az utasítások értelmében, bár jelenleg még hasz
nálható tankönyv nélkül tanítanak.

(Budapest.)
Dr. Gyomlay Gyula.

A csillagászati földrajz elemei. Irta B e r e c z  A n t a l .  Budapest, 1886. Az iró 
sajátja. 95 1. Ára vászonba kötve 1 frt.

Midőn a hatvanas évek vége felé a gymn. V. és Vl-ik osz
tályaiban a math, és phys. földrajz tanítása elrendeltetett, jelent 
meg Bereyz Antal csillagászati földrajza először, mely egy év lefo
lyása alatt két kiadást ért meg, bizonyítván, hogy e munka az 
akkori viszonyok között nagy hézagot töltött be tankönyv-irodal
munk terén.

A szerző most, hosszas tapasztalat után, csillagászati földraj
zát újra átdolgozva a tanuló ifjúság használatára bocsátotta, de nem 
jelölte ki könyvén az intézeteket és osztályokat, melyeknek tanter
vűkre való tekintettel szánta. Azt, hogy valamely tankönyv melyik 
fokú tanintézetben használható, az általa felölelt tananyag és ennek 
tárgyalása módja határozza meg. A Berecz-féle csillagászati föld
rajzról több hazai és német hasonló s középiskolák számára írt 
munkával való összehasonlítás után elmondható, hogy az felöleli 
mindazon fogalmakat és tüneményeket, melyeket ezek felölelnek 
azon kíilömbséggel, hogy míg emezek legtöbbje vagyis azok, melyek 
a középiskolák VII. vagy VIII. osztályának szánvák, a tüneménye
ket és törvényeket mennyiségtani úton magyarázzák és okadatolják 
s ezek alapján különféle feladatokat oldanak meg, addig az ismerte
tés alatt álló munka a menyiségtani magyarázatoktól, okadatolások
tól és számításoktól távol tartja magát s a hol ezt mégis meg kell 
tennie, azt különös számokkal végezett számítás útján eszközli. 
Egyébiránt tárgyalásának menete többé-kevésbbé megegyez a hasonló 
munkákéval, sőt czélszerü benne az, hogy az ég, föld, nappálya 
stb. nevezetesebb pontjaira, vonalaira s ezek részeire vonatkozó 
fogalmak nincsenek egy tömegbe összeszorítva, hanem csak alkal- 
milag, ott a hol szükség van rájuk, magyaráztatnak meg.

Ezek után úgy vélem, hogy a munka főként a felsőbb leány
iskolák felsőbb osztályai számára Íratott, melyeknek tantervi kere
tébe teljesen beillik, de tekintettel volt a polgári iskolák felsőbb 
osztályaira s a tanítóképző intézetekre is, melyekben az előképzett
ség és tanterv teljesen megengedik ezen tankönyv használatát, mert
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hiszen legtöbb bajt a föld- és éggömb nevezetesebb pontjainak és 
vonalainak megértetése okozhatna, de mivel a gömb ismertetése 
«zen tanintézetek mértani és rajzi tanításának tárgya, azért azok
nak magyarázása és megértetése főként a drót szerkezetű éggömb
vázak segélyével könnyen eszközölhető.

A mi a gymnasiumot illeti, itt az Utasítások a geometriánál a
VII. osztályban azt kívánják, hogy a gömbháromszögtanhoz példák a 
esiilagászati földrajzból veendők, és ismét a physikánál a VIII. osz
tályban, hogy befejezésül a kosmographia elemei (rövid összefogla
lása a légköri tüneményeknek és a csillagászati földrajznak) tanít
tassák.

Minthogy pedig mind a mathematika, mind a physika ideje 
meg van szorítva, a gvmnasiumban is a csillagászati földrajz ele
meiben alig terjeszkedhetni többre, mint a mennyivel a felsőbb leány
iskoláknak kell megelégedniük, a mennyit tehát a Berecz-féle csil
lagászati földrajz is felölel, és legfölebb ezen anyagot a gymnasium 
felső osztályaiban tanuló növendékek bővebb mennyiségtani és 
physikai ismereteinek alapján, a mennyiben t. i. a gömbháromszög
tanban való tájékozatlanság megengedheti, mennyiségtani bizonyí
tásokkal lehetne kibővíteni.

Mivel pedig e tankönyv menetében ama bővítés által, mely 
amúgy sem terjedhetne nagyon sokra, zavar elő nem áll, és mivel az 
eddig megjelent physikai tankönyvek a csillagászati földrajzot mellőzik, 
azt hiszem, hogy a Berecz-féle csillagászati földrajz a gymnasiumok- 
ban is jó szolgálatokat tehetne; míg a reáliskolákban, hol a inathe- 
matikai órák nagyobb száma mellett a mértani ismeretek bővebben 
kifejthetők s a gömb trigonometriája is elvégezhető, inkább van szük
ség olyan csillagászati földrajzra, mely a gömbtrigonometriai bizo
nyításokat és számításokat is felöleli.

Ajánlja e tankönyvet továbbá csinos kiállítása, a képek soka
sága és érthetősége, a stilus magyarossága és az egyszerű, világos 
tárgyalás.

Vannak azonban nézetem szerint e könyvnek némi, különben 
pótolható hiányai is, nevezetesen : 1. A földrajzi szélesség meg
határozásának b) pontja úgy, a hogy ott van, igen gépies, sem a 
gymnasium, sem más iskola azt úgy nem használhatja. 2. A dél 
vonal meghatározásának bár egyszerűbb módjait felvenni szüksé
ges volna, mivel annak tudása minden emberre nézve hasznos.
3. Az üstökösöket valamivel bővebben tárgyalni igen óhajtandó 
volna. 4. Zavarólag hat a tárgyalás menetére ama körülmény, hogy 
több helyen olyan fogalom vagy tünemény említtetik meg, melynek 
magyarázata és ismertetése csak egy két czikkelylyel később követ
kezik, pl. a 20. §-ban a délkör, holott annak fogalma a 22. §-ban 
adatik ; ugyanitt említés tétetik az „első délkörről,“ de hogy miért 
első, későbben magyaráztatik. 5. A föld forgását bizonyító okok 
harmadika nem eléggé érthető, ha hozzá nem járul az a magya-

27*
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rázat, hogy a földre mint egykor folyékony anyagra hatott oly 
értelemben a röpítő erő. 6. Mielőtt ama tünemények magyaráz
tatnak, melyek a földnek napkörüli mozgásából erednek, szük
séges volna e mozgást bizonyítói is, hiszen vannak a föld évi moz
gásának könnyen érthető okai is, és ezzel kapcsolatosan azt is szük
séges volna megértetni, hogy miért nevezzük a nappálya egyes 
részeit az égi jegyekkel. Végül 7. egy néhány toll- vagy sajtóhiba 
is zavarja a könyvnek különben világos előadását; pl. a 15. §. 
második pont; a 24. §. második pont; a 21. lap 5. sorban 350° 
van 360° helyett; a 27. §. második bekezdés stb.

Összefoglalván az elmondottakat, úgy vélem, hogy a Berecz- 
féle csillagászati földrajzot a tanítóképzők, felsőbb leány- és pol
gári iskolák feltétel nélkül, a gymnasiumok pedig a lehető menv- 
nyiségtani bizonyításokkal való kiegészítés feltétele mellett sikeresen 
használhatják és így tankönyv-irodalmunk egy jóravaló müvei sza
porodott.

(Gy.-Fehérvár.4) Avéd Jákó.

LAPSZEMLE.

A földrajz a franczia egyetemen. Tudjuk, hogy Frarynak a latin 
nyelv kérdéséről szóló hires, vagy talán inkább hírhedt könyve mily 
kiváló helyet biztosít a földrajznak a jövendő paedagogiájában, sőt hogy 
majdnem e tudománynyal akarja pótolni a elassikus nyelveket. Frarynak 
e hő és túlzó buzgalmát nem érthetjük  másból, mint a földrajznak azon 
rendkívül elhanyagolt állapotából, melybe a jelen franczia iskola ju tta tta . 
F rary  heves izgatásaival mindenesetre elérte azt, hogy a figyelem nagyon 
is ráfordult a franczia közoktatásnak e mostoha gyermekére, a franczia 
közoktatásügyi tanács azonnal bizottságot küldött ki a földrajz-tanítás 
reformjára és im itt közöljük a R e vu e  in tern a tio n a le  de Venseignem ent 
nyomán főbb menetében a bizottság előadójának, Lavissenak javaslatát, 
mely reánk nézve azzal a tanulsággal jár, bogy nem mindenben állunk 
hátrább a nagy franczia nemzetnél.

A földrajz tanítása, igy szól a javaslat, a franczia felsőbb oktatás 
rendszerében a Faculté des lettreshez van beosztva. Bele is vág e facul- 
tás körébe, mivel a földrajz, midőn leirja a fajok és népek felosztását, 
a környező természeti viszonyoknak az emberekre való hatását, az emberi 
tevékenység számtalan nemét, nem egy pontban érintkezik a tö rténette l; 
de a teljes földrajzi oktatás megkívánja az összes tudományok közrem ű
ködését. A geographiis а Б aculté des lettresen nem tanulmányozza magát 
a teim észetet, hanem az emberhez való viszonyát, m ert előtte a föld
ia .izmok az ember a legfőbb személye. A Faculté des sciences (az exact
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tudományok facultása) van hivatva a földnek kiterjedéséről, kemény kér
géről, a külső és belső physikai tényezőkről tanítani, melyek módosítják 
a földteke fölszinét, valamint azon physikai és physiologiai feltételekről, 
melyek az emberi életet a különböző korszakokban szabályozták.

Bármily jelentős részt kellene is venni a Faculté des sciencesnak 
a földrajz tanításában, e tudománynak e fakultás mégsem szentel többet 
hetenként egy óránál, a midőn is a geológia bevezetéséül előadatik a 
physikai földrajz. A földrajznak felsőbb tanítása tehát éppen nem mond
ható methodikusnak. Ám tartozzék a földrajz a Faculté des lettreshez 
az exact tudományos részeket még sem szabad belőle elhagynunk, ma
gának a középiskolának tanterve is megkívánja a földteke physikai ismer
tetését ; de mai nap a földrajz tanára, a ki egyszersmind a történelem
nek is tanára, kénytelen megszerezni, úgy a hogy tudja, azt az ismeretet, 
a melyhez a maga idejében nem jutott, kénytelen tanulni nagy fárad
sággal, oly korban, mikor az ember már nem örömest hordja az isko
lás tanuló terhét és a mikor az új ismeretet nem is könnyen tudja a 
régihez assimilálni. Ha a földrajznak tudományos részeiről ad elő, foly
vást bizalmatlanság Szállja meg, mint a ki nem érzi magát teljesen ott
hon. így aztán megesik, hogy tanítványait vagy kevésre vagy sokra 
oktatja, a szerint, a mint az óvatosságnak hódol vagy a buzgóságnak 
adja át magát. Nem találja meg azt a biztos határt, melyre oly nagy 
szükség van az oktatásban, de a melyhez csak az anyag teljes birtoká
ban juthat el az ember. S bizonyára azért is oly ritka a hivatott föld
rajztudós, mivel a földrajzot teljességében sehol sem tanítják. Az egye
temen a földrajz tanárai többnyire historikusok, kiket földrajztudósoknak 
csak a körülmény száműzött. A tanár nem mindig azért jut a földrajz 
tanszékéhez, mert geographus, ellenkezőleg egy-egy megüresedő földrajzi 
tanszék tesz geographussá oly fiatal embert, a kinek egyetemi tanítás az 
ambicziója.

A felsőbb oktatás e hiányán a közoktatásügyi miniszter úgy akart 
segíteni, hogy egy országos földrajzi intézetnek az eszméjét pendítette 
meg. A közoktatásügyi tanács azonban úgy vélekedett, hogy Franczia- 
országban, a hol úgyis kelleténél több ifjú kerül speciális szakintézetbe, 
kár lenne nagy költséggel egy ilyen új iskolát teremteni, hanem sokkal 
inkább meglevő segédeszközöket kell felhasználni és a Faculté des lett- 
res és des sciencesra együtt kell rábízni, hogy közös erővel egy föld
rajzi intézetet létesítsenek Párisban.

A két facultás dékánja is megoldhatónak találta e feladatot, olyan 
formán, hogy mindjárt jövőre lépjen életbe a Faculté des scienceson a 
physikai földrajznak teljes folyama. E folyam két évre, vagy inkább két 
téli félévre terjedne ki, hetenként két elméleti és egy gyakorlati órával.

Ez előadást haszonnal követhetné a Faculté des sciences hallga
tóinak is egy jó része. A Faculté des lettres hallgatói közül pedig azok. 
a kik a földrajzi tanulmányokhoz különösen hivatást éreznek, e tanfolyam 
által ösztönzést nyerhetnének és közel is kaphatnák ez eszközt maguk 
továbbképzésére. Hallgatósága semmiesetre sem hiányoznék ez előadás
nak és idővel a tanári erők is gyarapodhatnának.
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Ha a párisi facul tások példáját a vidéki akadémiák is követikr 
Francziaországban csakhamar több földrajzi iskola fog- előállani; remél
hetőleg a historikusok és geológusok mindenütt közre fognak működni 
ily intézmények létesítésében, a mely intézmények hivatva lesznek a 
közönségben is nagyobb érdeklődést kelteni a földrajz-tudomány iránt, 
továbbá nemcsak Francziaországról, hanem a külföldről is pontosabb 
földrajzi ismereteket elterjeszteni.

A közoktatásügyi tanács tehát úgy vélekedik, hogy a földrajzi okta
tás mindkét facultás körébe belé vág és ezért azt a javaslatot terjeszti 
föl a közoktatásügyi miniszternek, hogy a legközelebbi tanévben a 
Faculté des scienceson a physikai földrajz részére külön folyamot nyis
son meg. K .  A .

KÖZOKTATÁSI SZEMLE.

B E L F Ö L D .

A gymnasiumi tanterv módosítása.

Nagy meglepetéssel értesültünk a napi lapokból, hogy a közoktatásügyi 
miniszter úr bizalmas értekezletet hivott össze, mely a gymnasiumi tan- 
terv s utasítások módosításáról tanácskozott. Csak három évvel ezelőtt 
változtattak utoljára a tanterven, hogy a középiskolai törvénynyel meg
egyeztessék, s joggal hihettük, hogy ezzel hosszabb időn keresztül vál
tozatlan marad az az alap, melyen állva végre valahára működésünk 
intensivebbé tételére is gondolhatnánk. Annyi hányattatás után, mely a 
gymnasiumi tantervet érte, jól esett ez a nyugalmas kilátás, mely erőnket a 
folytonos tantervkovácsolásnál háladatosabb munkára szabadítja föl. Annyi 
elmélet után, melynek zaja még ma is fülünkbe cseng, mohón vártuk az 
aranyszáju tapasztalat tanulságait, melyet huszonöt év óta nem hallhat
tunk. Hiszen külön nevelésre van szükségünk, hogy mást is tanulhassunk, 
mint alkalmazkodást folyton változó tantervekhez s hozzászokást újnál 
újabb módszerekhez. Tanterven változtatni könnyű, s okot találni rá, 
még könnyebb. Mai napság minden gymnasiumi tanterv némikép compro
missum különböző irányok s követelések közt ; a compromittáló felek 
mindegyikének van oka az elégedetlenségre, s ha az elégedetlenek sza
vára akarunk hallgatni, akár minden évben készíthetünk új tervet. Ráke
rül a sor a tantervreformra is, de ezt az időpontot a kilenczvenes évek
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közepére gondoljuk s a dolog fontosságához mérten ünnepiesen előké- 
szítettnek képzeljük. Hallani akarjuk akkor mindazok szavát, kik illeté
kesek a nyilatkozásra, az Orsz. Közoktatási Tanácsot, a főigazgatói, 
igazgatói és tanári kart, mindazokat, kiknek gymnasiumi tanításunk min
dennapi kenyerük, folytonos munkájuk gyümölcse s gondolkodásuk tárgya. 
Történt-e valami ehhez csak hasonló is mostan ? Mind e nagy erkölcsi 
testületeket teljesen mellőzték s egyesektől kértek tanácsot, kik bár
mily kitűnőek is, mégis” csak egyesek, s kiknek ép ezért voltakép el 
kellett volna maguktól hárítaniok azt a felelősséget, melylyel a gymnasiumi 
tant érv felforgatása járna. Bizonyára a felelősség ez érzetének köszön
jük, hogy az értekezlet tartózkodott is a tanterv nagyobb méretű fel
bolygatásától, a kormány bölcsességétől pedig reméljük, hogy még odáig 
sem fog elmenni, a hová az értekezlet vezetni akarta. Még így sem helye
selhetjük a történteket, nem a tanterv kedvéért, hanem a continuitás 
szempontjából, mely a ta n te rv n e lc  eg ye lő re  é r in te t le n ü l  h a g y á s á t köve
teli. Magának az értekezletnek lefolyását a „Nemzet“ s „P. L lo y d után 
a következőkben ismertetjük :

Az értekezletre az a körülmény szolgáltatott alkalmat, hogy most 
készültek el véglegesen a három év előtt módosított gymnasiumi tan
tervhez a szintén módosított Utasítások. Ezek kibocsátása előtt a közokt. 
miniszter úr január 11-ére bizalmas értekezletet hivott össze, melyben 
részt vettek a minisztérium részéről Berzeviczy Albert államtitkár, Kla- 
marik János osztálytanácsos és Fináczy Ernő közp. szolgálatra berendelt 
középiskolai tanár, továbbá Lutter Nándor kir. főigazgató és a főiskolai 
tanárok közül Sztoczek József, Heim ich Gusztáv, Eötvös Loránd br. és 
P. Thewrewk Emil. Az értekezlet a miniszter megnyitó beszéde értel
mében nem szorítkozott a tanterv megbeszéléséit, hanem kiterjeszkedett 
mindama tényezőkre, melyek gymnasialis oktatásunk részben való ered
ménytelenségére befolynak. A ta n te r v r e  nézve két kifogás tétetett. Az 
első vonatkozik a magyar nyelv tervére, mely az irodalom történetének 
oktatását a VIII. osztályra szorítja, a mi az oktatás e fontos tárgyát 
eleve sikertelenségre kárhoztatja. Egyetértőleg hangoztatták ama köve
telményt, hogy az irodalomtörténetet, úgy mint a reáliskolákban is, a 
két legfelső osztályban tanítsák, a mi a tanterv minden lényeges változ
tatása nélkül történhetik. A második kifogás a földrajz terve ellen irá
nyult. E tanítás anyagának elosztása az alsóbb osztályokban czélszeriit- 
len s a tanuló felfogását meghaladja. A politikai földrajzban előkészítő 
tanítás szükséges. Mindkét javaslatot a miniszter helyeselte.

A német nyelv tanításáról általánosan elismerték, hogy sürgős 
reformra szorul. E tanítás gyakorlati iránya az eddiginél sokkal nagyobb 
mértékben hangsúlyozandó. A német nyelv tanításának formai oldala egé
szen mellőzendő, s fősuly a nyelvnek írásban és szóban való gyakorlati
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elsajátítására teendő. Azért a classikai müvek helyébe nyelvileg s tar
talmilag könnyebb s már tartalmuknál fogva vonzó olvasmányok teendők, 
egyszersmind a német nyelv lehetőleg a tanítás nyelve is legyen. A. föld
ra jzi tanítás is sikertelen, de remélhető, hogy a fent említett javaslat a 
bajon segíteni fog. Kívánatos volna, hogy a politikai földrajz a hetedik 
osztályban a latin rovására egy órával többet kapjon. Energikusan tilta
kozott az értekezlet az eddigi utasítások ama pontja ellen, mely szerint 
a latin elemi tanításban az induktív tanítási mód iratik elő, mert ez csak 
az anyanyelv tanításában kívánatos.

A tanítás eredménytelenségének általános okát a tanárok sajnála
tos lanyhaságában s elnézésében találták, kik oly tanulókat is átbocsáta- 
nak, kik az osztály penzumát el nem sajátították. Csak ebből magya
rázható, hogy a felső osztályokban is vannak tanulók, kik a latin és 
német nyelv elemeit sem tanulták meg. Legkevesebbet vétkeznek ez 
irányban a mathematikusok, minek következménye, hogy az érettségi 
vizsgálatoknál e tárgy a méltányos követeléseknek leginkább megfelel. Ama 
kívánság hangoztatott, hogy a kormány főkép az igazgatók útján, kiknek 
hatalmi köre ez irányban tágítandó, oda hasson, hogy az osztályvizsgá- 
latokon nagyobb szigorúsággal járjanak el.

Főleg a felekezeti iskoláknak gyakorlata esik kifogás alá. A bajok 
egyik főoka itt az, hogy a legtöbb protestáns iskoláknál még ma is fenn
áll az az intézmény, hogy a tanárok jövedelmük egy részét a tandíjak
ból nyerik, minek folytán törekvésük (mely sok esetben bizonyára egé
szen öntudatlan) oda irányul, hogy a tanulókat elnézés által az intézet
hez vonzzák. Erre vonatkozólag azt a kívánságot hangoztatták, hogy a 
kormány a felekezeteknél oda hasson, hogy a tanároknak a tandíjakban 
való részessége a fizetés méltányos emelésével váltassák meg.

Végül hangsúlyozták, hogy a követelések a tanári vizsgálatoknál, 
főkép a nyelveknél s első sorban a klasszikái nyelveknél szigorúbbakká 
tétessenek. Mindenekelőtt a kolozsvári egyetem gyakorlata módosítandó ez 
értelemben. A mi a földrajzot illeti, kívánatosnak mondatott, hogy e 
tárgynak a történettel való kapcsolata újra helyreállíttassék, mert a két 
tárgynak egy tanár által való tanítása az oktatás érdekében szükséges. 
’V égül utalás történt arra, hogy az összehasonlító magyar nyelvtudomány 
mint a magyar szakvizsgálat tárgya egészen megokolatlan, s azért a 
magyar alak- s mondattannal helyettesítendő.

Január hó 21-én a második értekezlet tartatott ez ügyben, mely
ről az „Egyetértés“ a következő tudósítást közli :

A  földrajz tanítása ügyében f. hó 21-én a közoktatási miniszter 
elnöklete alatt tartott értekezleten jelen voltak dr. Berzeviczy A. állam
titkár, dr. Klamarik János és Szüry Dénes oszt. tanácsosok, dr. Lutter 
Nándor főigazgató, továbbá dr. Hunfalvy János és Berecz Antal. —  
A megjelent szakférfiak mindenekelőtt hangsúlyozták, hogy bár meg
győződésük, hogy a gymnasiumban a földrajzra nagyobb gondot kel
lene fordítani, mégis, nehogy a gym nasiumi tanterv lényegesebb meg-



változtatása álltai az összes tanítás újabb rázkódásnak legyen hitévé, 
csak oly javaslatokat tesznek, melyek elfogadása által a fennálló tanterv 
szerkezetében lényeges változás nem okoztatik, a földrajz tanítása azon
ban mégis kedvezőbb helyzetbe jut. A miniszter e nézetet teljesen mél
tányolván, abban történt megállapodás, hogy a gymnasiumi I. és II. 
osztályban a földrajz olyképen fog taníttatni, mint a reáliskola megfe
lelő osztályaiban ; továbbá, hogy a VII. osztályban a politikai földrajz 
mellől a történelmi rész el fog maradni s heti 2 órában csupán csak 
földrajz fog taníttatni, végre, hogy a V ili. osztályban a természettani 
órákból egy óra az egész éven át a kosmographia elemeinek tanítására 
fog fordíttatni.

Minderről addig, mig az értekezletek concret eredményeivel nem állunk 
szemben, alapos véleményt nem mondhatunk. Csak nehány rövid meg
jegyzésre szorítkozunk :

Az értekezletek legszembetűnőbb czélja úgy látszik a geographia i 
tanítás módosítása, melyen három évvel ezelőtt is történt változás. 
1883-ig a geographiát a gymnasium I—-IV. osztályában tanították, az
I., II. és III. osztályban a földrészeket a természetrajzzal kapcsolatban, 
a III-ikban azonkívül külön a math, és phys. földrajz elemeit, a IV. 
osztályban a magyar-osztrák monarchia politikai viszonyait. Ehhez járult 
a VII. osztályban a legújabb kor történeti jellemzése után politikai föld
rajz, különösen Európa és Amerika államai politikai viszonyainak álta
lános tárgyalása. 1883-ban részint az óraszám szükséges megszorítása, 
részint a magyar történelemnek a III. osztályban való tanítása miatt 
ép a geographiai tanterven kellett lényegesen változtatni. Az előbb az 
I— III. osztályra felosztott tananyag, a földrészek tárgyalása, az I— II. 
osztályba szoríttatott, a IV. osztály tananyaga pedig, a magyar-osztrák 
monarchia politikai földrajza, miután előbb jóformán jelentéktelenségre 
kárhoztatták *), a III. osztályba tétetett a math, és phys. földrajz mellé. 
A most tervezett változtatás csak a tananyagot osztja föl máskép az I. 
és II. osztályban, a mi csak az eddigi tankönyveket teszi hasznavehetet
lenné ; hogy megmarad-e a természetrajzzal való kapcsolat, arról nem 
tétetik említés ; valószínű, hogy megmarad, mert különben az óraszámon 
is kellene változtatni, tehát más tantárgyak óraszámán is. A VII. osztály 
tananyagának változtatását nem értjük, mert csak nem lehet a \I I .  osz-

*) „Mely tárgyból, mondja a 26,776. sz. a. min. rendelet, a legszüksé
gesebb dolgokat vagy a történeti tanítás végén, az utolsó évharmadban, vagy 
pedig 3 órai történeti tanítás mellett párhuzamosan egy órában lehet végezni“ 
s odább „а III. osztályban a politikai földrajz csak csekély munkát fog okozni.“



tályban a legújabb kor történeti jellemzését egészen elhagyni. A kosmo- 
graphia tanítása a VIII. osztályban eddig is elő volt Írva. Az egész 
reform tehát alig több a semminél s mégis megzavarja a tanítás rendjét 
és a geographiai tankönyvek legnagyobb részét maculaturává teszi.

A magyar irodalom-történet tanításának megváltoztatása is sújtja 
tankönyvirodalmunkat, a nélkül, hogy nagy jelentőségűnek ismerhetnők el. 
Kétséget nem szenved, hogy két osztályban többet lehet tanítani az irodalom
történetből, mint egyben; de nagyon kérdéses, vájjon nagyon hasznos-e iro
dalomtörténeti frázisok betanulására annyi időt szentelni. A német nyelv 
tanításának módszerbeli változásait be kell várnunk, míg nyilatkozhat
nánk felőlük. A német nyelv formai oldalát teljesen mellőzni, lehetetlen
nek és a gymnasium feladatával meg nem egyeztethetőnek tartjuk. A 
latin nyelv induetiv tanításáról mondottaknak is bővebb magyarázatát 
várjuk. Némelyek ebben a mondattani alapon való tárgyalás elitélését 
látják, mások az olvasmányon való nyelvtanításét. Jó volna, ha valaki 
egyszer komolyan fölszólalna ama visszaélés ellen, melyet az „induetiv“ 
szóval űznek.

A tanárokra is rákerült a sor az értekezletben. „Sajnálatos lany- 
haságuk“ s „elnézésük“ úgy látszott közmegbotránkozást szült. Az egye
temi tanárok ellen is panasz volt, hogy nem elég szigorúak a tanári 
vizsgálatoknál. Főleg a protestáns középiskolai és a kolozsvári egyetemi 
tanárok szolgáltattak vádakra alkalmat. Közben egy protestáns tanár, 
M olnár Sándor, kijelentette az „Egyetértésben,“ hogy a prot. tanárok nem 
„tandíjosztalékosak,“ tehát legalább is elhamarkodott dolog volt, mind a 
felekezeti tanárokat ily igazságtalan váddal sújtani. A mi a tanárokra 
általában mondottakat illeti, nem akarunk se védekezni, se panaszkodni. 
Kezdünk lassan-lassan érzéketlenek lenni ily hántások iránt. Csak mélyen 
fájlaljuk, hogy midőn bennünket sújtanak, nemcsak mi szenvedünk, hanem 
a középiskolák ügye is, melynek végre is a tanár legerősebb oszlopa. 
Elismeri mindenki, hogy a legszebb tanterv, épület, fölszerelés és admi
nistratio mit sem ér, ha a tanár nem felel m eg; s ismétlik únos-unta- 
lan, hogy tanáraink azonban nem állanak feladatuk színvonalán. Akkor 
minek erőlködünk annyit ? Szegény tanárok ! A ki csak egy rossz tanárt 
ismer is, mindjárt készen van Ítéletével a tanárokról. Ez ellen nincs 
segítség. A mit tehettünk, úgyis megtettük. Ha rákerült a sor, nyíltan 
megmondtuk, igenis van köztünk sok közénk nem való —  nem használt 
semmit. Kétséges azonban, hogy vájjon a többiek is megtettek-e min
dent, a mit tehettek és a mit tenniök kellett volna ? Elég jól tanítot
ták-e az egyetemi tanárok az ifjabb nemzedéket, és elég szigorúan vizs-
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gálták-e meg a jelölteket, hogy válogatott emberekkel gyarapodjunk? 
Elég óvatos volt-e a kormány a kinevezésekben ? Elég lelkiismeretesek mind 
a főigazgatók a felügyeletben s elég energikusak a bajok elhárításában ? 
Jól állították-e össze az igazgatói kart, hogy az intézetek közvetetlen 
vezetése avatott kezekben legyen ? Egyetlen egy kérdésre sem mernénk 
egészen kedvező feleletet adni és mégis mi vagyunk felelősek minden 
bajért? De nem kérünk e kérdésekre feleletet. Ha tanügyi szervezetünk 
minden izében megjavúl majd, akkor talán ki fog tűnni, hogy nem a tanárok 
hátráltatták a haladást; vagy talán megfogják-e abban a korban változtatni 
az elméletet, s azt mondani, hogy ime a szervezet a rossz tanárok elle
nére is jól működik ? Azt se bánjuk, ha csak a szervezet —  jól 
működik.

** *

E sorok ki voltak már szedve, midőn a „P. Lloyd“ január 26-ki s a 
„Nemzet“ 27-ki számában egy nyilván hivatalos communiqué jelent meg, mely 
az „Egyetértés“ közleményét kiegészítve, általános takaródét fú s fentebb 
kimondott véleményünket teljesen igazolja. A geographiai részt kivéve, nem  
változtatnak a tanterven sem m it, s a geographia tanításában is csak a 
tananyagot'osztják fel máskép, úgy mint az „Egyetértés“ is jelentette; 
a geographia kapcsolata a természetrajzzal megmarad, de a természet
rajz egészen a geographia szolgálatában álljon s a tulajdonképeni topo- 
graphiára (városok stb.), továbbá a politikai beosztásra nagyobb gond 
fordíttassék. Az órák száma változatlan marad. A magyar irodalomtörté
netre vonatkozó javaslat egyelőre mellőztetik. Ez lehetővé teszi majd, 
hogy az Utasítások legközelebb megjelenhessenek s a helyi tantervek 
kidolgozása megtörténhessék, melyek az egyes tanártestületeknek meg
adják majd az alkalmat, hogy intézetük különös szükségleteit a normal- 
tanterv keretén belül kielégíthessék. — Az újabb communiqué továbbá 
már csak „némely“ felekezeti tanintézet ama szokását említi, hogy a 
tanárok a tandijból egy részt kapnak; a miniszter úr azon lesz, hogy 
„ama kevés“ intézetnél is e szokás megszűnjék. Ez értekezletek alkal
mával a miniszter úr továbbá kérdést intézett a Közokt. Tanácshoz, mennyi
ben tartaná czélszerünek, hogy a tanárképesítésnél a fö- és melléktárgy szo
kásos megkülönböztetését elejtsék. Továbbá kérdést intézett a tanár- 
vizsgáló bizottságohoz, nem volna-e czélszerű a magyar összehasonlító 
nyelvtudományt kitörülni a tantárgyak sorából és a voltaképi magyar 
nyelvtant, melynek ismeretét különben eddig is követelték (az első com- 
muniquében a magyar nyelvtanból való vizsgálat mint egészen új kíván-
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ság volt feltüntetve) szélesebb alapon a vizsgálat tárgyává tenni. Ugyané 
bizottságokat megkérdezték arra nézve is, nem volna-e czélszerü a tör
ténelmi szakból való vizsgálatnál alapos geographiai ismereteket is köve
telni a jelöltektől, minthogy főleg a történet tanárának a föladata a 
tanulóknak az alsóbb osztályokban nyert geographiai ismereteit a felsőbb 
osztályokban ébren tartani. E kérdésekre vonatkozólag a vélemények 
alapján történik majd később intézkedés. — Eddig terjed a communiqué. 
Reméljük, folytatása nem lesz.

A ,.Magyar Könyvkereskedők Egylete“ kérvénye a középisko
lai tankönyvek approbatiója ügyében. A nevezett egyesület nevében 
Aigner Lajos elnök s Zilahy  Sámuel titkár kérvényt nyújtottak be a 
közokt. miniszter úi'lioz, melyben kérik a minisztert, szüntesse meg tel
jesen a középiskolai tankönyvek approbatióját vagy pedig, ha az appro
batio mégis megmaradna, ne függjön tőle a tankönyv alkalmazása, kivéve 
ha államellenes tanokat hirdet, A kérvény a paedagogia és a magyar 
könyvkereskedők üzleti érdeke szempontjából hoz fel okokat a kérés 
támogatására. A paedagogiai okok ezek : A szabad, korlátlan verseny min
den téren a haladás főtényezője ; ha a kiadó tudja, hogy csak kiadványai
nak belső becse és alkalmas külseje adhat nekik útlevelet az iskolába, 
rajta lesz, hogy a meglevőknél szebbet, jobbat produkáljon. Az appro- 
batióban továbbá a középiskolai tanároknak bizonyos gyámság alá helye
zése rejlik, mely megszégyenítő és nem jogosúlt ; „az igazi methodust 
a jó tanárnak önmagában kell éreznie, és azzal több eredményt fog 
elérni, mintsem azzal, mely saját énjével ellenkezik, melyet nem meg
győződésből, hanem parancsszóra alkalmaz.“ Végül pedig, „elismerhető-e 
két ember ítélete csalhatatlannak, hogy annak alapján az államhatalom 
egész súlyával kimondhassa az anathemát vagy áldást?“ Nem tévedhet-e 
ama két ember, hamis Ítéletének egyéb okait, barátságot, ellenségeske
dést stb. egészen mellőzve? Nem lehet-e az ítélet egyoldalú ? „Bizonyos 
álláspontok merev elfoglalása s ebből kifolyólag az ellenkező álláspon
toknak ignorálása és határozott elitélése az, a mi legtöbbet s olyannyira 
árt tankönyvproductiónknak, és a mely beviszi a még ki nem forrott 
tudományrendszerek harczát az iskolákba, hol az azokkal való experi
mentumok csakis az ifjúság rovására szolgálhatnak. Az approbatió rend
szere nem is áll fenn sehol, csak még Ausztriában. — Az üzleti szem
pont a következő. A magyar könyvkereskedelem állapota aggasztó, mert : 
az elemi.iskolai könyvek nagy részét a kormány adja ki; a kath. isko
lák szükségleteit fedezi a Szt. lstván-társulat; a protestánsokét a külön
böző superintendentiák; a törvények s rendeletek tárát a belügyminisz
térium adja k i ; orvosi, természettudományi, mérnöki munkákat az illető 
társulatok; történelmi, jogi és szépirodalmi munkákat a m. t. Akadémia 
könyvkiadó vállalata. Mi marad a könyvkereskedőknek? Jóformán nem 
egjéb, mint az óriásilag megadóztatott naptárak és a regényirodalom. 
Koczkáztathat-e ily viszonyok közt a kiadó 1500— 1800 frtot, a meny-
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nyibe egy 20 ívnyi iskolakönyv kiadása kerül? ,,E rendszer mellett a 
középiskolai tankönyvek kiadása teljesen 2— 3 nagy részvénytársulat és 
dúsgazdag kiadó karjaiba vettetik, kik azután tetszésük szerint monopo
lizálhatják az egészet; függővé teszik a szerzőket olyannyira, hogy azon 
szerző, ki nem dicsekedhetik ismeretséggel az ily nagy kiadó által terem
tett irodalmi kör valamelyik tagjával, hiába iparkodik abba belejutni. 
Már is ott vagyunk, hogy nem azt nézi a kiadó, vájjon a felajánlott 
könyv jó-e, hanem, hogy szerzője bir-e oly összeköttetésekkel, melyek 
az approbatiót biztosítják.“ íme a kérvény tartalma, mely mindenesetre 
annyit bizonyít, hogy a könyvkereskedőknek sok a bajuk, mert csak na
gyon megszorult emberek argumentálnak úgy, mint ők e kérvényben. 
Szabad, korlátlan versenyről beszélnek, mintha nem tudnák, hogy ennek 
áldásában már részesültünk és ez szülte azt a tankönyvirodalmat, mely
nek selejtes termékeitől még mai nap se tudtunk egészen megszabadulni. 
Minek köszönjük tankönyvirodalmunk folytonos emelkedését ? Kétség
kívül annak is, hogy most nem elég a baráti kör biztosítása, hanem a 
kiadók kénytelenek a legjobbakhoz fordúlni tankönyvek Íratása végett. 
A tankönyvek belső becse most jut érvényre, nem nyomja el annyira, 
mint azelőtt a kiadók élelmessége, pajtások barátsága és a szokás édes 
hatalma. S vájjon elnyomja-e az approbatió kényszere a versenyt? Annyi 
az approbált tankönyv majdnem minden jö v e d e lm e z ő  szakban, hogy a 
legkülönbözőbb Ízlésű tanároknak is van miből válogatniok. Arról azon
ban beszélhetnénk, hogy czélszerü-e az approbatió mostani rendszere. De 
nem, mert két ember Ítélete elvégre is csak két ember ítélete. Ezen nem 
lehet változtatni, mert három ember ítélete is csak három egyén ítélete 
volna. Ez még mindig többet ér, mint a könyvkiadók Ítélete, mely vagy 
a paedagogiaiaktól egészen eltérő okokra, vagy pedig szintén csak egy
két ember nézetére támaszkodnék. Ezt a bajt eltűrjük ama nagyobb 
haszon kedvéért, mely a tankönyvirodalom emelkedésével jár. De a 
Ivözokt. Tanácsban divó rendszernél mi is sokkal jobbat képzelhetünk 
és alkalmilag talán szólunk is róla. A könyvkereskedők kérvényét azon
ban semmikép nem pártolhatjuk. Megjön az ideje, midőn tankönyv
irodalmunk ellehet majd e korlátok nélkül, melyek ma még üdvösek, de 
a míg még approbált könyveink jó része is oly gyönge, mint ma, ezt az 
időpontot még nem tarthatjuk elérkezettnek.

Középiskolák krónikája. R ó z s a h e g y e n  új gymn. épületet akarnak épí
teni. A mostani épület az algymnasium czéljainak sem felel meg s a közokt. 
miniszter még a múlt évben leiratot intézett Rózsahegy városához s fel
hívta a város közönségét, nyilatkozzék : vájjon módjában áll-e a gymna
sium számára külön új épületet emelni, illetve hajlandó-e a leküldött s 
Alpár építész által készített tervezetet kivitel végett elfogadni. A város 
képviselőtestülete elhatározta, hogy a gymnasiumot egész újonnan, saját 
költségén felépítteti olyképen, hogy egy főgymnasiumnak is teljesen meg
feleljen. De e határozat kapcsán azt is kérik, hogy állami segélylyel 
emeljék a mostani algymnasiumot főgymnasiummá. E tárgyban a napok-



ban hat tagból álló küldöttség is járt Árva-, Liptó- és Turóczmegyék 
főispánjainál, kik belátva azt, hogy e három megyének főgymnasiumra 
szüksége van, megígérték, hogy tőlük telhetőleg támogatni fogják a vá
ros kérvényét. —  Déván nagy örömmel fogadták a reáliskolában terve
zett internatus költségeinek a pénzügyi bizottság által való megszavazá
sát. A város polgármestere Iszeku tz A n ta l, köszönő iratot intézett ama 
képviselőkhöz, kik a dévai internatus hazafias és tanügyi jelentőségét 
méltányolva, Trefort miniszternek és az illető szakosztálynak nemes inten- 
tióit megvalósulni segítették.

Az állami felsőbb leányiskolák ügyében jan. 7-én Trefort miniszter 
elnöklete alatt értekezlet volt, a melyen a minisztérium részéről Berze- 
viczy államtitkár, Gönczy Pál miniszteri tanácsos és Szüry  Dénes osz
tálytanácsos. az iskolák részéről Zirzen  Janka és Berecz Antal igazgatók 
és Károly Gy. Hugó dr. tanár voltak jelen. Az értekezlet tárgyát a fel
sőbb leányiskolái tanterv átvizsgálása és a rendtartás néhány pontjának 
megbeszélése képezte.

A középiskolák az 1885-ki kiállításon. A Keleti Károly által 
szerkesztett a budapesti 1885-ki orsz. ált. kiállításról szóló „Hivatalos 
Jelentés“ IV. kötetének 4. füzetében terjedelmes jelentés foglaltatik a 
középiskolákról dr. Staub Móricz tollából. A jelentésnek a kiállított tár
gyakra vonatkozó tényleges megjegyzéseiből közlünk egynéhányat. A rajz- 
oktatásról szóló részben fölemlíti Staub, hogy összesen 24 gymnasium s 
17 reáliskola állított ki rajzokat. A gymnasiumok rajzkiállítása a leg- 
keserübb kritikára ád alkalmat.

„Egy vidéki felekezeti gymnasium az „Utasítások“ világos szövegé
nek daczára, régi rézmetszet után rajzoltatott fejeket; sőt egy Murillo- 
féle Madonna-t és Ilafael-féle egész alakokat, talán a vallási érzület táp
lálása szempontjából ; egy másik vidéki főgymnasium IV-ik osztálybeli 
tanítványai fametszetről másolták a „Földmivelés“ és „Kereskedés“ alle
gorikus alakjait; valamint egy „Éljen a haza“ tollrajzot ; egy fővárosi 
felekezeti főgymnasium —  pedig a fővárosban csak lehetne az alkalmas 
tanerőt megtalálni! — emberi alakokból összealkotott betűket és lófeje
ket rajzoltat, sőt virágcsokrokat is festet tanítványaival és a fejmásolta- 
tással illusztrált lapokból kiböngészett napi hősök rossz arczképeinek. 
Hermes-féle apró tájképecskék és más badar, rossz minták rajzolásával 
még egyéb gymnasiumok is vádolhatok.“ „A szakemberek a kiállító 24 
gymnasium közül alig hármat tudtak találni, melyek az új tanterv és az 
„Utasítások“ szellemét helyesebben felfogván, bizonyos mérvű elismerést 
tudtak maguknak szerezni. Emez intézetek : az aradi állam i, a pozsonyi 
Jcir. katholikus és a nagyhecskereki községi fögymnasium .u A reáliskolák
nál az eredmény sokkal kedvezőbb. „A szakemberek általános véleménye 
szerint a szegedi állami főreáltanoda mértani rajzmunkálatai fénypontját 
képezték volna a kiállítás eme részének, ha a három alsó osztály tan-



anyagát nem kellett volna nélkülöznünk. Fokozatos egymásutánt tüntet
tek föl és pontosság, meg rendkívül ízléses kivitel tekintetében minden 
dicséretet érdemelnek: a budapesti állami és a V III . kér. községi; az 
aradi, körmöczbányai, a soproni, temesvári, dévai állami főreáliskolák, a 
pancsovai kir. reálgymnasium ; de az esztergomi városi alreáltanoda, meg 
a pozsonyi városi főreáliskola is dicséretet érdemelnek, mert olyan inté
zeteknek bizonyultak be, melyek legalább e téren, feladatuk magaslatán 
állanak.“ ,,A  szabadkézi rajztanítást illetőleg reáliskoláink csak egy kis része 
tudott eddig a modern színvonalra emelkedni.............. Még most is van
nak hazánkban reáliskolák, melyekben a régi elavult, de előttünk jól 
ismeretes Taubinger-féle meg Schmutzer-féle rossz lapminták után rajzol
nak .............. A legundorítóbb, minden szellemi munkát kizáró dilettan-
tismussal is találkozunk ! Ajax és Ariadne fejek ; egy úgynevezett anato- 
mikus egész alakot (rajzolta egy IV-ik osztálybeli tanuló az a— i főreál
iskolában); egy festett Onyx-edény; festett tájképek; egy tussal festett 
„Romeo és Julia“ ; egy „Jelenet a kútnál“ ; tollrajzok ; a levágott fülek, 
orrok s szemek dús választéka sok intézetre nézve hátramaradottságuk 
szomorú tanúi és valóban jól esik, hogy mellettük a szebb jövőt Ígérő 
jeleket föltaláljuk. Méltán megérdemli Hauser Károly, a soproni állami 
főreáliskola tanára, bogy itt az első helyen említsük nevét. Tanítványai
nak dolgozatai módszerességük, tiszta és pontos kivitelük által tűntek 
ki. Mindenben és különösen a tömegtanításra szerkesztett fali tábláival 
mutatja az érdemes tanár, hogy minden tanítás eredménye a tanár szak- 
képzettségétől és ügyszeretetétől függ. Méltó társát találja a soproni 
reáliskola a budapesti V-ik kerületi állami föreáliskolában, melynek tanára 
Balló Ede is megérdemli a feltétlen elismerést és senki sem várta volna, 
hogy egy kis vidéki város, Sümegh alreáliskolájának leginkább szegény 
földmives családokból származó növendékei Taff'erncr Béla tanár erélyes 
és ügyes vezetése mellett oly kiváló dolgozatokat fognak a kiállításra 
beküldeni. Az érdemes tanár „Szin és színharmónia“ czimíi könyvével a 
legnagyobb elismerésre méltó lépést tett. A temesvári állami főreáliskola 
V ili. osztályának tanítványai gypsz után készítettek rajzokat, melyek 
egynehánya jó észlelésről tanúskodik. Megemlítést érdemelnek még a 
lőcsei, dévai, a budapesti VIII. kér. községi főreáliskolák ; ez utóbbinál 
különösen az alsóbb osztályokban követett tanmenete. A budapesti IN 
kér. községi főreáliskolát illetőleg a jó mellett, a mit fölmutatott, kifo
gásolják a nem egészen helyes menetet, minthogy szerfölött súly fektet- 
tetik a figurális rajzra; a pancsovai reálgymnasium is foglalhatna itt 
helyet, ha jobban megválogatta volna példáit és kevesebb volna a gyenge 
rajz ; végre a pozsonyi városi főreáliskola is, ha nem küldött volna be 
festett tájképeket, föltétien elismerésben részesült volna.“

A  tanulók kiállított Írásbeli dolgozataira vonatkozólag ezeket mondja 
a szerző : „E tekintetben a reáliskolák kevésbbé voltak megbírálhatok, 
mert csak a szegedi állami főreáliskola küldött be franczia dolgozatokat, 
melyek a kritika részéről dicséretben részesültek, ellenben ama lti 
gymnasium közül, mely tanítványainak Írásbeli dolgozatait kitette a köz-



szemléllek, egyes egyedül a beszterczebángai kir. főgymnasium és utána 
az újvidéki kir. főgymnasium jutottak ama szerencsés helyzetbe, hogy 
az általános elvető ítélet alól becsülettel kikerültek. A többiek egy nagy 
részére hozott Ítélet kimondásában meggátol ama kötelezettség, mely alá 
mint a jury tagja estünk.“ .,Minél több paedagogiai képzettséggel biró 
férfiú lesz majd hivatva tanintézeteink ügyeit vezetni, annál biztosabb 
lesz haladásunk is, és hogy középiskoláink nagy része még nélkülözi a 
paedagogiai és erélyes vezetést, azt épen kiállításunk mutatta elég szo
morúan : mert ily intézeti vezetőtől nem tehetjük föl, hogy rosszúl vagy 
éppen nem javított tanuló-dolgozatokat bocsátott volna közszemlére.“

K Ü L F Ö L D .

A franczia reáliskolák reformja.
Ama miniszteri rendeletet, mely a franczia reáliskolák új szerve

zetét szabályozza, már novemberi füzetünkben (197. 1.) közöltük. Moz
galmas hazai viszonyaink okozták, hogy a közelebbi részletekre csak ez 
alkalommal térhetünk, s most is a legfőbbek ismertetésére kell szorít
koznunk. A Közokt. Tanács jelentéséről, mely a reformtervezet általános 
eszméit adja, továbbá a közokt. miniszter köriratáról, mely az új szerve
zet gyakorlati megvalósításának szelleméről szól, akarunk röviden meg
emlékezni.

A Közokt. Tanácsban, mint a „Jelentésiből is kitűnik, két áram
lat uralkodik, melyek közül egyik sem ellensége ugyan az „enseignement 
secondaire special11-nak, csakhogy az egyik félti tőle a class, tanulmá
nyokat, míg a másik, akár mert nem tart veszélytől, akár mert közöm
bös a class, tanulmányok iránt, az ens. sec. sp. színvonalát emelni, jog
körét tágítani akarja. A Tanácsban a class, tanulmányok buzgóbb hívei 
vannak többségben, mi ama szavazásból is kitűnik, mely az enseignement 
secondaire spécial neve fölött történt. Indítvány tétetett ugyanis, hogy az 
ens. sp. új nevet kapjon, a spécial jelzője helyett ezt az új jelzőt clas- 
sique franca is ; az ókori classikai tanulmányok iskolájával szemben az 
új középiskola mint a franczia  classikai tanulmányok iskolája nevével is 
az eddiginél nagyobb tekintélyre tett volna szert. Az indítvány 19 szavazattal 
11 ellen megbukott, a régi név megmaradt, avval a határozott megokolással, 
hogy a bizottság határozottan visszaútasítja a kérdéses oktatásnak a clas
sikai oktatással való összezavarását; előtte csak egy valódi class, oktatás 
van, az, melynek alapja a régi nyelvek tanulmánya. Minden más oktatás, 
mely ugyané czél felé törekszik, más eszközök segítségével, csakis a 
class, oktatás utánzása lehet, melyre szükség nincs. A tervezett reform 
nem átalakítása az enseignement spécial-nak, sem más osztályba való 
sorozása. „Ez oktatás maradjon meg annak a mi, gyakorlati, utilitárius 
ezélu oktatás, mely oly embereket képezzen, minőkre az iparnak, keres
kedésnek és földművelésnek szüksége van.“
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Mindazonáltal az új szervezet a két küzdő fél compromissumának 
tekinthető. Határozottan hangsúlyoztatok, hogy az enseignement special 
középiskolai jellegű oktatás, a minőnek már az 1865-iki törvény ter
vezte, a nélkül azonban, hogy e rangjához szükséges eszközökkel is 
ellátta volna. Az ens. spéc. most sok tekintetben egészen egyenlő rangú 
a class, oktatással, csakhogy más irányban halad. Azért emelték az év
folyamok számát ötről hatra, (a három évig tartó cours élémentaire-t 
nem számítva), azért szüntették meg az eddig a harmadik év végén ki
adott áll. érvényű bizonyítványt s helyettesítették a negyedik év végén 
kiadott egyszerű iskolai bizonyítványnyal, minek czélja, megakadályozni, 
hogy a harmadik év végén a tanulók ne hagyják el tömegesen az isko
lát ; s végre ezért tették egy második idegen élő nyelv tanulását köte
lezővé az uj szervezetű iskolában. Az új oktatást, mondja a bizottság 
előadója, E . Iiabier, ki kell egészíteni, javítani, fejleszteni, a mennyire 
szükséges, de helytelen és veszedelmes volna természetéből kiforgatni.

Az új szervezet jellegének közelebbi meghatározására s a „név1' 
fölötti szavazás folytán támadt félreértések eloszlatására azonban a köz- 
oktatásügyi miniszter (akkor még Kéné. Goblet) szükségesnek tartotta, hogy 
külön köriratban', melyet a „recteur“-ökhöz intézett, fejtse ki a reform 
eszméit. A „név“ kérdését a reáliskolára kedvező módon említi. A név 
nem jelent ugyan sokat, de „a jövő fogja megmutatni, vájjon a jelen
legi név végleg maradjon-e meg.“ A kormány barátja ugyan a class, 
tanulmányoknak, a legnagyobb fontosságot tulajdonítja nekik, és semmit 
el nem hanyagol, a mi jogos elsőségüket biztosíthatja ; de tekintettel van 
a gyakorlati életpályák szükségleteire is és ezeket méltó módon akarja 
kielégíteni. „Az enseignement special nem sokára győzedelmeskedni fog 
az utolsó előítéletek ellen, el fogja foglalni helyét a régi középiskolai 
oktatás oldalán és ki fog emelkedni amaz alárendeltségből, melyben úgy 
látszik tartani akarták.“

A vezérlő gondolat az új reformban tehát az, hogy a class, tanul
mányok elsőségét tiszteletben tartva, az enseignement spécial, gondosan 
elkülönítve tőle, mint általános műveltséget közvetítő oktatás az eddigi
nél nagyobb erővel érvényesíthesse e középiskolai jellegét. Ily szellemben 
nyitotta meg M anuel az első college-t mely az új reform óta létre jött 
s egészen az enseign. spécial-ntik van szentelve, a riomi iskolát. „Ha 
vissza akarjuk adni, úgymond, a class, tanulmányoknak erejüket és 
hasonlíthatatlan prestige-üket, akkor egy válogatott kisebbség számára 
kell azt fentartanunk, melynek hivatása az irodalom dicsőségét megőrizni 
s kincseit gyarapítani.“ — Valóban csak most mondhatni, hogy a fran- 
czia enseignement spécial némileg hasonlít a mi reáliskoláinkhoz, legalább 
a mi az új szervezet iméntiéit illeti; tényleg még soká kell majd küz
denie az új iskolának, hogy a közönség előtt ez intentiók értelmében 
váljék népszerűvé.

Maga az új tanterv három részre oszlik, irodalmi, nyelvi és ter
mészettudományi részre. Az irodalmi magában foglalja a franczia nyelvet 
s irodalmat (25 óra), a történelmet (9 óra), a földrajzot (7 óra), erkölcs-

28Tanáregyesületi Közlöny. XX.
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tant (1 óra), a philosophiát (4 óra), a jog- és nemzetgazdaságtant (G 
óra, de csak az egyik félévben), a keresk. s iparjogot (2 óra egy fél
évben). A nyelvi rész megállapítja, hogy minden tanulónak egy „alap
vető“ nyelvet kell tanulnia, a németet vagy angolt, mind a hat éven át, 
heti 20 órában, azután egy kiegészítő nyelvet, az angolt vagy né
metet, vagy pedig a spanyol, olasz vagy arabs nyelvet a IV— VI. 
osztályban heti kilencz órában. A tanterv természettudományi része 
magában foglalja a mathematikát (27 óra), physikát (Ш óra), che- 
miát (8 óra), chemiai gyakorlatokat, természetrajzot (9 óra), rajzot (az 
órák száma nincs kitéve), s itt foglal helyet a könyvvitel is (heti két 
órában).

Magáról a tantervről, mely ez évben még nem is léphet egészen 
életbe, korai volna Ítéletet mondani. Az idegenre azt a benyomást teszi, 
mintha rendkívül el volna halmozva nemcsak tantárgyakkal, de minden 
tárgyban a tanítás anyagának túlságos tömegével is. El nem képzelhet
jük. hogy mikép bírják el nem csak a tanulók, hanem a tanárok is.

Az osztrák középiskolák statisztikája. Az ausztriai közoktatásügyi 
miniszter minden évben hivatalos lapjában közli a főbb adatokat az 
osztrák középiskolák állapotáról. A legújabb kimutatásból közöljük az 
összegeket, melyek nem egy pontban érdekes összehasonlításokra adhat
nak alkalmat. —  A középiskolák száma aránylag jóval nagyobb, mint 
nálunk; nem annyira számbelileg, mert Ausztriában van 258 középiskola, 
nálunk tudvalevőleg 178 ; de Ausztriában a teljes középiskolák száma 208. 
л csonkáké 50, míg nálunk teljes középiskola van 108, csonka 70. 
(Magyarország lakosainak száma 1880-ban 13.812,400, Ausztriáé
21.942,000.) Még eltérőbb a viszony a reáliskolák számában. Az osztrák 
258 középiskola közt van 85 reáliskola, G6 teljes és 19 csonka, a 
magyar 178 középiskolából csak 2« reáliskola, 21 teljes és 7 nem 
teljes, úgy hogy amott a reáliskolák az egész létszámnak közel egy 
harmadát, nálunk pedig csak egy hatodát teszik. Á llam i középiskola van 
a Lajtán túl 181, tartományi 25, városi 28. püspöki 2, szerzetesi 12, 
alapítványi 3 és magániskola 7. A tanítás nyelvére vonatkozólag van 
155 német, 56 cseh. 28 lengyel, 8 olasz. 1 ruthén. 4 szerb-horvát, 6 
kétnyelvű középiskola. Megjegyzendő azonban, hogy ama 258 közép
iskola közt van 8 olyan, mely mint combinált középiskola mind a gym- 
nasiumok, mind a reáliskolák közt foglal helyet, úgy hogy ha ezek csak 
egyszer számíttatnak, a középiskolák száma csak 250. A gymnasiumi 
tanulók száma az 1886— 87. tanév kezdetén 55,879 (nálunk 1885— 86. 
elején 35,525), a reáliskoláké 18,474 ^nálunk 5983), az összes tanulók 
száma tehát amott 74,353, emitt 41,508. Ausztriában tehát jut 10,000  
lakosra 38 középiskolai tanuló, nálunk csak 30. Ausztriában a gymna
siumi tanulók száma a reáliskolaiakhoz úgy viszonylik mint 3 : 1, nálunk 
majdnem mint 6 : 1, azaz nálunk majdnem hatszor annyi a gymnasista, 
mint reáliskolai tanuló, Ausztriában csak háromszor annyi. Érdemes 
megemlíteni, hogy Bécsben van 13 gymnasium (köztük egy magániskola
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90 tanulóval) és 11 reáliskola (köztük három magániskola 316 tanuló
val), nem számítva az Oberdöbling-i és Hernals-i gymnasiumot és a 
Sechshaus-i s Wáhring-i áll. főreáliskolákat, melyek jóformán Bécsbez 
tartoznak, úgy hogy amazokkal együtt a gymnasiumok száma 15-re, 
a reáliskoláké 13-ra tehető. — A gymnasiumi tanulók száma mind a 
15 iskolában 5215, a reáliskolaiaké mind a 13 iskolában 4161, össze
sen 9376. Budapesten van hét gymnasium s négy reáliskola; a gymna- 
siumokba beiratkozott az idén 3179 tanuló, a reáliskolákba 2111, ösz- 
szesen tehát 5290. Ha meggondoljuk, hogy Bécs lakossága legalább 
kétszer akkora, mint Budapesté, világos, hogy Budapestnek aránylag 
kevesebb középiskolája (11 : 28), de aránylag több középiskolai tanulója 
van, (5290 : 9376) azaz, hogy Budapest középiskolái sokkal zsúfoltabbak, 
mint a bécsiek, melyek közül csak háromnak van valamivel több mint 
500 tanulója. Továbbá míg Bécsbeu 100 gymnasiumi tanulóra esik 80 
reáliskolai, addig nálunk 100 gymnasiumi tanulóra csak 57 reáliskolai 
tanuló jut. Az iparosabb Ausztria viszonyai e számokban is kifejezésre 
jutnak és élénk világot vetnek a mi állapotainkra is.

R E N D E L E T E K .

Az állami tanintézetek és közalapítványi uradalmak fölszere
léseinek és szükségleteinek beszerzése tárgyában a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter f. é. 581. sz. a. a következő rendeletet intézte a 
tanügyi hatóságokhoz és gazdászati főtisztségekhez:

Legfontosabb culturális érdekeink előmozdítása vagyontalanságunkon 
szenved hajótörést. Első feladataink egyike tehát az, hogy a vagyonoso- 
dás minden lehető utón előmozdításával közgazdasági viszonyainkat javít
suk s minthogy a világ jelenlegi kereskedelmi conjuncturái között nyers- 
termeléssel ezt alig érhetjük el, mivel abban a tengerentúli államok 
annyira túlszárnyalnak, hogy a kivitelünkbe helyezett bizalomra építeni 
többé nem lehet: oda kell törekedni, hatni, munkálni teljes erélylyel, 
hogy az itthon termelt anyagokat itthon nem csak feldolgozzuk, hanem 
fel is használjuk és általa a vagyonosodás egy hatalmas emeltyűjét, az 
ipart, megteremtsük.

Nem az első eset, hogy ez irányban a közszellemre hatni törek
szem. És hogy most újra reá mutatok e tényezőre, teszem ezt azon 
meggyőződéstől vezéreltetve, hogy az egyetlen út, a mely a culturális 
téren elért szerény eredményeinket —  melyeknek ez idő szerint tovább
fejlesztésétől pénzügyi viszonyaink sajnosán visszatartanak — a pangás 
veszélyétől megóvjuk.

A közel jövő egyik feladata tehát egyfelől a létezőnek, fentartása 
lesz. másfelől pedig módok keresése azon irányban, hogy az állam 
megterheltetése nélkül a továbbfejlődés lehetőségének útját feltaláljuk.

Ennek egyik főeszközét én abban látom, hogy fejleszszük a ben
28*
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nünk rejlő erőt. Hogy van mit fejleszteni, hogy a mag jó földben nyug
szik. annak igen örvendetes tanúsága a tavalyi kiállítás.

E végre azonban közszellem kell, kell a szükség átérzett tudata a 
közös czél felé munkálásra, fel kell ismerni az eszközt, a mely az orvosi 
szert szolgáltatja, fel kell ismerni azt, hogy nálunk létkérdés a minden 
áron vagyonosodás.

Bekern erős meggyőződésem, hogy ha az ügy fontosságát a maga 
körében kiki felfogja és megteszi kötelességét, a lehetőség határai kö
zött, mi czélt fogunk érni és megteremthetjük az ipart ; a mi nem 
keletkezett önmagától, nem keletkezett közszellem nélkül, semmiféle 
országban.

Én tehát megkívánom azt, hogy a tárczám ügykörébe vágó min
dennemű iparczikk, a mely itthon, czélnak megfelelőleg készíttetik : itthon 
szereztessék be és pedig kivétel nélkül minden tanintézetre nézve épp 
úgy, mint a tárczám ügykörébe tartozó összes közalapítványi uradalmak 
gazdasági felszereléseit, szükségleteit illetőleg. És megkívánom különösen, 
hogy az összes elemi, közép- és felső iskolai, valamint a gazdasági épít
kezéseknél kizárólag hazai vállalkozók és kizárólag itt készült szerelvények 
vétessenek figyelembe.

Ezeket tartottam szükségesnek a tanfelügyelőség figyelmébe ajánlani 
szoros miheztartásul.

Budapesten, 1887. január 5-én.
Trefort.

EGYESÜLETI ÉLET.

I. A választmány.
A  választmány ja n u á r  kis hó 11-én tartott ülése.
Elnök: Köpesdy S., jegyző Brózilc K.
Jelen voltak: Berecz A ., Mayer Szerelemhegyi I . ,  Berm üller 

F ., dr. Csengeni •/., Beme L .. dr. B ékány  A\, dr. Károly Gy. H ., Pasz- 
lavszky J ., R e if J '., dr. Schmidt A ., Sebestyén Gy., Tiber Á . és 
Volf Gy.

Az elnök jelentést tett, hogy egy küldöttség Berecz Antal egye
sületi elnökkel élén, decz. 30-án a tiszteletbeli tagságról szóló oklevelet 
átnyújtotta Berzeviczy Albert államtitkárnak. Az oklevelek átadásánál a 
küldöttség feje, kiemelvén az államtitkár úrnak a középiskolai törvény 
megalkotásánál szerzett érdemeit, az egyesület beléje helyezett bizalmá
nak adott kifejezést, e bizalomból kifolyólag felajánlotta az egyesület 
közi eműködését mindabban, a mi a középiskolai tanügy felvirágoztatását 
czélozza, és kérte az államtitkár urat, hogy az egyesületet is támogassa 
önzetlen, egyedül a nevelésügy emelésére irányuló törekvéseiben. Az
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államtitkár úr megköszönve a beléje helyezett bizalmat s a megtisztelést, 
készséggel ígérte meg, hogy az egyesület működését mindig figyelemmel 
fogja kísérni és erejétől telhetőleg támogatni. Ugyanakkor a küldöttség 
a tiszt, tagságról szóló oklevelet Álkér Gusztáv fővárosi tanácsosnak is 
átadta. A tanácsos úr megköszönve a megtisztelést, az egyesület és a 
középiskolai tanügy érdekeinek előmozdítását a jövőre nézve is megígérte.

A pénztárnok bemutatta azok névsorát, a kik a főtitkár szétküldte 
felszólítás daczára sem fizettek már három évnél tovább tagdíjat. A 37 
tagnak tartozása 713 irtot tesz ki; ez összeg behajtását a választmány 
ügyvédre bízta.

A főtitkár bejelentette, hogy az Ifjúsági Iratok Tárának új cyclu- 
sára mindeddig csak mintegy 300-an fizettek elő. Minthogy 300 elő
fizetővel a vállalat meg nem indítható, a választmány az előfizetés 
határidejét májrcziusig megnyujtotta és megbízta az Ifjúsági Iratok Tárá
nak szerkesztőjét, hogy a vállalat czéljának fejtegetése mellett a tagokat 
a Közlönyben a vállalat erkölcsi támogatására felhívja.

A segélyalap gyarapítása végett a választmány gyűjtő ívek szét
küldését rendelte el. A gyűjtésre való felszólítás megszerkesztését és a 
gyűjtő ívek szétküldését dr. Csengeri János, Bermüller Ferencz és Sze
relemhegyi Tivadar vállalták magukra.

Uj tagokul az egyesületbe léptek : M arton Jenő ev. lyc. tanár 
Pozsonyban, aj. Markusovszky S. ; Tóth Károly kath. hittanár Csurgón, 
aj. dr. Aida K. ; Bakos János II. kér. főgymn. tanár, aj. Szerelemhegyi 
T. ; В iczó Gésa és L ip tá k  József VII. kér. főgymn. tanárok, aj. 
Köpesdy S. ; végre A rany Dániel tanárjelölt Kis-Velenczén, aj. Volf Gy.

B. K .

II. A körök.

A brassói kör második rendes havi gyűlését 1886. decz. 4-én 
tartotta meg. Rombauer E m il elnök, meleg szavakkal emlékezvén meg 
Ipolyi Arnold nagyváradi püspök haláláról indítványozta, hogy a kör 
jegyzőkönyvben fejezze ki részvétét azon csapás felett, mely a hazai tudo
mányt és műveltséget érte. A kör hozzájárul az indítványhoz és felál
lással ad kifejezést az elhúnyt iránti tiszteletének. Napirenden van „ a z  
ifjúsági könyvtárad s ások szervesésének“ kédése. Mint előadók Barácsfí 
Sándor és dr. H offmann Frigyes foglalkoznak a tárgygyal.

B a r á c z y  S á n d o r  kiinduló pontul véve föl az 1869. évi osztrák népisko
lai törvényt, ismerteti mindazon rendeleteket, intézkedéseket, utasításokat stb., 
melyek Ausztriában az ifjúsági könyvtárak szervezése, összeállítása, kezelése 
ügyében napjainkig megjelentek. Nézete szerint már ez hallgatag elismerése 
az ifjúsági könyvtárak létjogának: és csak sajnálnunk lehet, hogy ez irányban 
is mennyire hátrább vagyunk szomszédunknál. Miután nehány általános követ
keztetést vont le a felsorolt törvények- s rendeletekből, áttér a kérdés vele
jére. Az olvasást a tananyaggal és tanítással okvetetlen szoros kapcsolatba 
kell hoznunk s ennek elérésére az osztálykönyvtárakat kívánja életbeléptetni. 
Minden osztálynak külön könyvtára legyen, mely magában az osztályban helyez-
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tessék e l; ezáltal elélhető a folytonos utalás, az olvasó kedv ébrentartása, s a 
könnyű kezelés. Az osztálytanárnak azután minden könyvet ismernie kell s a 
tanuló viszonyainak számbavételével, az elérendő czél szemmel tartásával oszsza 
ki. A könyvek megválasztásánál a tanuló psychologiai sajátosságára ép annyi 
figyelem fordítandó, mint a paed. did. szempontokra. H elyes könyvet  helyes 
időben, alkalmas tan í tványnak  kölcsönözni ki. Minden osztály könyvtára szi
gorúan, a tanári testületnek véleménye alapján, a tantervvel kapcsolatban, 
állíttassák össze. Oly kezelést kíván életbeléptetni az előadó, mely míg egy
felől nem bonyolódott, addig mégis kellő ellenőrzést nyújt az egyes tanulók 
olvasmányaira nézve. Szükséges meggyőződést szerezni arról, mily eredmény
nyel jár az olvasás, s ez csak ellenőrzés mellett történhetik meg. Mint büntető 
eszköz is használható a könyvtár, ha rossz és hanyag tantdók a könyvtár 
élvezetétől megfosztatnak. Összegezve az előadottakat, kimondja : vonja a 
k önyv tár  a maga körébe mindazt ,  mi a tu dás t ,  elmét, készeimet s akaró-  
telietséget éleszti, kiegészítve így a tanrend egyes ágait, legyen mellérendeltje 
cl tanításnak.

D r .  Hoffmann F rigyes  mint második előadó szintén elfogadja az ifjúsági 
könyvtárak szükséges voltát. Mindemellett sok fontos ellenokot találhatni, 
melyek közül nem egy megfontolandó. így a túlterhelés kérdése, mely kar
öltve jár a testi nevelés elhanyagolásával. A tanuló rendelkezésére álló szabad 
idő igen kevés és nem fordítható kizárólag olvasásraép ezért tőlünk telhe- 
tőleg korlátok között kell tartanunk a magánolvasást. Ámde ezt nem érjük el 
azzal, hogy egyszerűen nem adunk könyvet az ifjú kezébe, mivel ez ösztö
nözve benső vágyától, saját maga fog keresni olvasmányt; és ez veszedelmes 
lehet. Az iskola feladata a lanulónak megfelelő könyvet adni kezébe. A mi
dőn ezt teszi, kettőt tartson szem előtt: az egész ember összhangzatosan neve
lendő és saját maga az iskola mint fő működési tér tekintendő. Minden könyv, 
mely az ifjúsági könyvtárba felvétetik, szolgáljon paedagógiai segédeszközül; 
ép ezért minden mű szigorú megbirálás után vétessék fel. Itt az előadó rövi
den felsorolja mindazon kellékeket, melyeknek meg kell felelnie a könyvnek, 
hogy mint hasznos, mulattató, tanulságos mü a tanítás előmozdítására szol
gáljon. Hogy ezt elérhesse, a tanári kar minden munka megbirálása után egy
úttal azt is mondja ki, mely osztályba sorolandó a könyv. Igen lényeges e 
könyvek jegyzékét teljesen ismerni, azért miután a könyvek osztályonként 
rendszerezve vannak, minden osz tályban kifüggesztendő az olvasható könyvek, 
jegyzéke.  így alkalma van a tanárnak az olvasást ellenőrizni s azt teljesen az 
iskola működése terébe vonni. E mód elejét veszi a tervtelen ide-oda kap- 
dosó olvasásnak s a tudatos olvasást honosítja meg. Az előadó csak a kellően 
ellenőrizhető olvasástól vár eredményt, melynél bármikor akármelyik tanár 
számon kérheti a tanulótól az olvasottakat. A könyvtár technikai mástekin- 
tetü berendezésére nem reflectál.

Az előadások meghallgatása után élénk eszmecsere fejlődött ki, 
melyben résztvettek : Bombauer E m il, Orbán Ferencs, M ally Nándor, 
K illyén i Endre és Végh M átyás, kik mindnyájan elfogadták elvben a 
hallottakat, csak a gyakorlati kivitelre nézve voltak megjegyzéseik. A vita 
eredményéül a következő pontok mondattak határozatul :

1. Ая i f jú sági könyv tár  mint a tanrend kiegészítő része s a tanítás 
mellérendeltje szükséges. 2. Az ifjúsági könyvtárba csak azon könyvek vehe
tők tel,, melyeket megelőzőleg a ta n á r i  kar  megbírált  s elfogadhatónak ítélt. 
3. Az így felvett könyvek osztályonként csoportosí tanánk,  s minden osztály- 
jan e könyvek jegyzéke kifüggesztendő. Rombauer Emil indítványára e jegy
zékben két alosztály állítható fel : a) oly könyvek csoportja, melyek olvasása 
okvetetlen megkivántatik ; b) melyek csak ajánltatnak. 4. E határon belül, 
nem korlátozva a szabad választást, figyelembe veendők a tanuló személyes 
tulajdonai stb 5. A könyvtár egy könyvtárnok felügyelete alatt áll, ki lehe
tőleg oly naplót vezet, melyből ellenőrzés szempontjából bárki is könnyen
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tájékozódhassék a tanuló álta l  olvasott  müvekre nézve. tí. Hanyag és rossz 
magaviselet!! tanulók a könyvtár használatától eltiltandók.

A következő rendes gyűlésen, mely január hó 8-án tartatott meg, 
Méh el у  Lajos tartott minta-előadást rovarok m int természeti erő“ 
czimen. Az előadó feladatául tűzte ki, hogy bemutassa a módszert, mely- 
lyel a rovarok rendjei részletes ismertetésének befejezése után ama hatást 
s helyet tünteti fel, melylyel a rovarok mint a természetben előforduló 
erők szerepelnek.

Előadásában, mely a mintaelőadások körén felülemelkedve, tudományos 
ismertetéssé alakul, több szempontot vesz fel. Mutatkozik a rovarok hatása : 
1. A természet megváltoztatásában általán. Jgy : a) a talaj átalakítása, Ъ) a 
szerves természet átváltoztatása, úgymint : 1. a rothadó anyagok eltakarítása,
u. m. a növényi és az állati hulladékok feldolgozása, 2. az élő növény, 3. az 
élő állatvilág elpusztítása, 4. a növényzet, 5. az állatvilág táplálása. Mind e 
befolyások általános jellegűek, melyektől meg kell különböztetnünk : II. A ter
mészetre gyakorolt részleges átalakítást. Még pedig a) a növény, b) az állat
világ egyes fajain tett változtatások, melyek a rovarokkal való hosszas érint
kezés folytán jönnek létre. Mind e két általános s részleges befolyáson kívül 
reánk emberekre nézve legfontosabb : III. A rovarok befolyása az emberre és 
környezetére. A) kártékonyak : a) saját személyünknek, b) házi állatainknak ; 
c) élelmiszereinknek ; d) lakásunknak s berendezésünknek ; e) kultúrnövényeink
nek. B) hasznosak : a) mint eledel; b) mint az iparműhely kellékeinek meg
teremtői ; c) mint tisztogatók. Mind e szempontokat szemléltetőleg tárgyalja s 
minden esetnél szembeötlő példákat hoz fel a tárgy megértésére. A rovarok 
befolyásának ilyetén méltatása míg egyrészről ismétlésül s új csoportosításul 
szolgál, másrészről felébreszti a tanulóban az érdeklődést a természet beren
dezése s törvénye iránt.

A kör az értekezést köszönettel vette tudomásul.
Mivel a középponti választmány nem küldte meg a vitakérdése

ket, a jegyző megbizatik, hogy ez irányban érintkezésbe lépjen a választ- 
mánynyal. A Közlönyben feltalálható kérdések közül a munka prog
ramúiba felvétetnek: 1. Felvétessék-e az érettségi tárgyai közé a világtör
ténelem vagy legalább annak ókori része ? Előadó : Baráczy Sándor. 2. 
A latin vagy a német nyelven kezdendő-e az idegen nyelvek tanítása ? 
Előadó: Bournáz Ernő 3. A latin nyelv a reáliskolában. Előadó: Rombauer 
Emil. 4. A középiskolai rajzoktatás, tekintettel az ábrázoló geometriára. 
Előadó : Göllner Károly. A többi kérdés tárgyalása egy háromtagú bizott
ság feladatává tétetik oly módon, hogy e bizottság rövid véleményes 
jelentést nyújtson be, hogy így a kör minden felmerült kérdésben hatá
rozatot hozhasson. E bizottság tagjai : Orbán Fercncz, dr. Hoffmann 
Frigyes és B ournáz Ernő.

Göllner Károly, a kör jegyzője,

A beszterczebányai kör több közbe jött akadály miatt csak decz. 
29-én tarthatta meg első felolvasó ülését, melyen Spitkó  Lajos elnök 
..A classikus ókor ismertetése gymnasiumainkban“ czimü értekezésének 
I. részét mutatta be. Minthogy elnökünk felolvasását egész terjedelmé
ben fogja közzé tenni, itt csak igen röviden vázolom a munkálat tartal
mát. Kifejtvén, hogy a gymnasiumnak mais egyik főfeladata, megismertetni 
tanítványaival a classikus ókor állami, vallási, társadalmi életének főbb 
mozzanatait s ezek segítségével megértetni velők azon kor világnézetét
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gondolkozása módját, irodalmi és művészeti productumait. constatálja, 
hogy e feladatnak a mai gymnasium igen kevéssé felel meg. Ennek négy 
oka van: 1. a tantervnek az ókori történet tanításáról való hiányos gondosko
dása, 2. az antiquitások helytelen kezelése, 3. a szemléltető eszközökben 
való szegénység és azok lanyha alkalmazása, 4. az antik művészetnek 
a tanításban való teljes elhanyagolása. Hogyan kell e bajokon a tanter
ven belül segíteni, nevezetesen mi e tekintetben feladata először a magyar 
nyelv tanárának az' első három osztályban, továbbá a történelem tanárá
nak a IV. osztályban, alaposan kimutatja a szerző. Más alkalommal fogja 
fejtegetni a philologus teendőit a felső osztályokban és végül kimutatni, 
hogy a világtörténelmet vagy legalább ennek ókori részét ismét az érettségi 
tárgyává kell tenni, s hogy égető szükség rendszeresen összeállított ókori 
képatlaszról gondoskodni. A kör a felolvasó nézetéhez csatlakozik ás á r .  
G rerev ic li E m i l  az érdekes és tanulságos felolvasásért a kör köszönetét 
fejezi ki.

F a i t h  M á t y á s , h. jegyző.

A kecskeméti kör január hó 6-án tartott negyedik rendes havi 
gyűlésén a körtagok és több más középiskolai tanárnak mint vendégnek 
élénk részvétele mellett magáévá tette E r é c s y  B é l a  főreáliskolai tanárnak 
a Nemzet m. évi decz. 27. és az Egyetértés f. évi jan. 1. számában 
kifejtett elveit az ü v e g t e c h n i k a i  m ű h e l y r e  é s  t a n f o l y a m r a  nézve a budapesti 
tud. egyetemen.

Örömmel üdvözli a kör Krécsyvel a műhely (helyesebben intézet, mert 
vezetője tudományosan képzett szakember lehet csupán) megalakulását, mely
nek czélja : az egyetem physikai és chemiai szaktanárai részére a szükséges 
tudományos és complikált üvegkészülékeket előállítani és másfelől a physi
kai és chemiai tanárjelölteknek gyakorlati útmutatást adni, hogy az egysze
rűbb s legszükségesebb üvegkészülékeket miként kelljen önmaguknak előál
lítani. Az üvegtechnikai intézet eme czéljainál fogva kiválóan hasznos szerepre 
van hivatva s nemcsak a hazai természettudomány, hanem a középiskolai okta
tás és különösen a középiskolák szertárainak érdekében, határozott haladást 
jelent. Physikai és chemiai tanárjelölteknél okvetetleniil a gyakorlati előképzés 
egyik feladatává kell lenni, hogy az üvegkészülékek előállításában jártasságot 
szerezzenek. Még pedig számos okból. Pl. középiskoláink laboratóriumainak 
korántsem túlságos dotatiója mellett a tanár ügyessége növeli az ő munkaked
vét. productiv képességét, vidéken pedig, a központi segédeszközöktől távol
eső tanárnál pénz- és időmegtakarítás szempontjából is megbecsülhetetlen, ha 
valami készüléken baj esik vagy azon módosítani kellene s a tanár ezt rögtön 
eshetőleg önmaga tudja eszközölni. Elég kár, hogy tanárjelöltjeink eddig is 
nélkülözték az üvegkészülékek előállításának tanfolyamát és annál becsesebb, 
bogy jövőben ezt a hiányt az üvegtechnikai intézet pótolni fogja. Hogy hiva
tásának ez intézet teljesen megfeleljen, okvetetleniil oly berendezést kíván, 
hogy a középiskolák megrendeléseinek is eleget tehessen, hogy így az eddig 
csupán külföldről, a szerfelett nagy vám miatt is roppant drágán beszerzett 
szükséglet a hazában nyerhessen kielégítést. Szükséges továbbá, hogy az 
üvegtechnikai intézet kiegészítése gyanánt az egyetemen még egy á l ta lá n o s  
m e c h a n ik a i  ta n m ű h e ly  is felállíttatnék, szintén ama czélra, hogy a physikai és 
chemiai növendékek a legszükségesebb mechanikai fogásokkal megismerked- 
nenek. Külföldön is ez legtöbbnyire köteles tanulmány a növendékekre s az 
egyetemen hasonló műhely szervezése annyival is könnyebb, mert a mechani
kai műhely úgyis megvan már mind a physikai mind a chemiai intézetnél,
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csakhogy mindkét helyen a személyzet oly kevés, hogy az illető intézetek 
számára szükséges munkával is túl vannak terhelve és mai szervezetükben 
oktató czélnak épen nem felelhetnek meg. így aztán a tanulók mechanikai 
oktatása eddig még szóba sem került, noha a netán erre fordítandó cse
kély költség oly kamatozó és hasznos kiadásnak tekinthető, mely — kivált 
a középiskolai szertárak gyarapításánál — bizonyára visszatérül a készülékek 
szerkesztésében jártas tanárok önmunkássága által. Erre nézve azonban még 
az is igen üdvös és szükséges volna, ha a természettudományokat oly lelkesen 
felkaroló közoktatásügyi miniszter módot nyújtana, hogy a már eddig alkal
mazott középiskolai tanárok is, a számukra tartandó p ó tta n fo ly a m o k o n  az 
üvegtechnikai és a gyakorlati mechanika fogásaival megismerkedhessenek. 
Középiskoláink eddigi korlátolt anyagi ereje és a tanárok legtöbbször kény
szerű elzárkozottsága mellett nálunk az ilyen intézkedésekre kétszeresen van 
szükség, mert a haladás feltételeinek túlzó centralizálása hatástalan a nemzet 
nagy sokaságára s az egyetemet bármily dúsan látnák is el annak minden 
segédeszközeivel, ezek haszna csak korlátolt és szííkkörii maradna, midőn a 
fővároson kívül gyakran a legjobb tehetségnek és a legtörekvőbb munkásság
nak is kifáradva, unottan kell elcsenevésznie, a mint ez nálunk, sajnos, sok
szor igy van.

A kör a fentebbiekben vázolt eszméket magáévá tevén, d r . S zo m b a tin / 
I s tv á n  indítványára határoztatott, hogy a közp. választmány útján a többi 
társkörök is azoknak megvitatására felhivassanak, hogy hozzájárulásuk esetén 
az egyesület közgyűlése, illetőleg remélhető megbízása folytán annak elnök
sége a magas kormánynál emlékiratban a kellő lépéseket megtegye az 
eszmék megvalósítása érdekében.

Az idő előre haladt lévén, a napirendre kitűzött második tárgy, a 
re á lis k o la i  la t in n y e lv i  o k ta tá s kérdése  a jövő gyűlésre halasztatott.

D r. S zo m b a th y  I s tv á n , a kör jegyzője.

A szepesi kör lőcsei osztálya január 6-án és folytatólag 
január 9-én tartotta meg; havi gyűlését. A tagok mindkét alkalommal ör
vendetes számban jelentek meg ; az élénk eszmecsere, melyre az egyes tár
gyak alapot szolgáltattak, nagyobb mértékű érdeklődést keltett a kör iránt. 
Már a január 6-iki gyűlés alkalmával kívánatosnak találtuk a gyakoribb 
összejövetelt és jan. 9-én elhatároztuk, hogy febr. 2-án folytatjuk a tárgya
lást a januáriusi füzetben közölt és még hátralévő tételek fölött. Általában 
örvendetes jelenség, hogy a kör tagjai a sűrűbb érintkezés szükségét meg
érezték. mi bizonyára nemcsak a tanügyre, hanem a collegük együttes 
életére, a barátságosabb viszonynak egészségesebb fejlesztésére is jó hatás
sal lesz. A tárgyalt tételek a következők :

1. „A középiskolai rajzoktatás kiváló jelentőségéről korunkban, kellő 
tekintettel a mértani rajzra“. D eésy  K á ro ly  előadó megokolt fejtegetés alap
ján kívánatosnak mondja ki, hogy az ábrázoló geometriának a gymna- 
siumi ifjúság és a felsőbb oktatás érdekében a gymnasiumokban is helyt 
szorítsanak. Némelyek úgy vélekedtek, hogy e bajon egy a műegyetemen 
felállítandó előcursus által is lehetne segíteni. De minthogy ez által a 
gymnasiumi tanulónak egyetemi pályáját egy tanévvel meg kellene hosz- 
szabbítani, azért a kör többsége az előadó véleményéhez csatlakozik.

2. D r .  B o th  S a m u  értekezett „Az osztályozásról, különös tekin
tettel az általános osztályzatra.“
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Az előadó mindenekelőtt kifejtette, hogy a különféle középiskoláknál 
az osztályozásnak legkülönbözőbb gyakorlása divatozik. Míg az állami intéze
teknél csak négy (jeles, jó, elégséges, elégtelen) osztályzat van, addig a fele
kezeti és községi intézeteknél öt, sőt hatféle osztályzatot is találunk. Termé
szetes, hogy ily eljárás mellett az egyes osztályzatok nem egyértékűek más 
intézetek ugyanazon osztályzatával. — Áttérve az általános osztályzatrar 
kimutatja az előadó, hogy a tanulók általános osztályozása a Kendtartás értel
mében megszűnt ugyan már, de azért a felsőbb tanhatóság harmadról-har- 
madra megkívánja, hogy az egyes osztályoknál kimutassuk: hány jeles, hány 
jó  stb. van minden tárgyból. És még az érettségi vizsgálatnál is nyoma 
van az általános osztályozásnak, mert ott azt Írjuk ki, hogy Jelesen,“ 
vagy ..jól megfelelvén, érettnek nyilváníttatik.11 Az ezen általános osz
tályozáson alapuló kimutatásoknak czélja bizonyára az, hogy a felsőbb 
tanhatóság tiszta képet nyerjen a tanulók haladásáról, illetve az egyes 
osztályok, az egész intézet általános szellemi értékéről. De e czél a mai 
eljárás mellett aligha elérhető. Az ellenőrző és osztályozó tanáeskozmá- 
nyok szerint tudvalevőleg csak az a jeles, a kinek minden egyes tantárgyból 
van jelese ; de a kinek az osztály 10—11-féle tárgya közűi habár csak egyet
lenegy tantárgyból is van jója, az már azok kategóriájába kerül, a kiknek 
minden tárgyból van jójuk ; — és egyetlenegy elégséges elegendő arra, hogy 
az, a ki különben 9—10 tárgyból jeles vagy jó osztályzatot nyert, az elégsé
ges rendűek közé jusson. Különös, hogy az érettségi vizsgálatnál, a hol csak 
öt tárgy jön szóba, egy jóval a tanuló még jeles és egy elégségessé1 még 
jó  rendű.

Az előadó kifejti ezután nézetét, melyet a kör magáévá tett : 1. Kívá
natos, hogy az osztályozó fokozat valamennyi középiskolánál egyöntetűvé 
tétessék. 2. Az általános osztályzat megállapításánál a középérték legalább 
megközelítőleg számíttassék ki, például számokban avagy egyszerű összevetés 
útján. Ha több a jeles mint a jó, a tanuló jeles rendűnek ; ha több az elég
séges mint a jó — elégséges rendűnek vétetnék. Ha pedig valakinek 2 jelese, 
3 jója és 4 elégségese volna, az reductió útján a jó rendüekhez jutna, két jeles 
és két elégséges négy jónak vétetvén.

A kör indítványa: Kéressék föl a központi választmány, hogy e 
kérdést tárgyalás végett a többi körökkel is közölje és ha a propositio 
helyesléssel találkoznék, a közokt. ministeriumhoz megfelelő kérvényt 
intézzen.

3. Kottler Dániel „az állami felsőbb leányiskolái tanárok érde
kében“ szólott. Fölszólalását a kör méltányolta és kívánatosnak mondta 
ki : hogy a középiskolai képesítéssel bíró áll. felsőbb leányiskolái tanárok 
viszonya a középiskolai törvényhez és a középiskolai tanárokhoz mielőbb 
tisztáztassék és szabályoztassék. A kör arra kéri tehát a központi választ
mányt, hogy ez ügyben is nyújtson be folyamodást a közokt. miniszté
riumhoz.

4. H a d ik  R iJchárd  „a középiskolai tornatanításról“ szólott. A kör 
a jeles értekezésnek egész terjedelemben való megjelenését kívánatosnak 
mondta ki, mire az előadó megígérte, hogy az értekezést közlés végett 
a Tornaügy czimü szaklapnak fogja megküldeni. A kör az előadó véle
ményét magáévá teszi és kimondja: hogy a reáliskolák számára kiadott 
tornaterv és utasítás teljesen megfelel a tantervben kitűzött czélnak; 
hogy valamint a tanterv, úgy az utasítás is jelentékeny haladást tüntet 
töl a physikai nevelésben, s hogy hivatva van abban új aerát képezni ; 
azért tehát kívánatos, hogy az minden változtatás és módosítás nélkül a 
gymnasiumba is behozassák.
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5. Végül G é b é  J á n o s  szólott „a latin nyelvről a reáliskolában“. 
E kérdés igen élénk eszmecserére adott alkalmat, a mely mindvégig ko
moly és az elvek magaslatán álló volt. Ritka egyetértéssel a következő 
megállapodásra jutottunk :

1. A kör helyesnek találja, hogy a reáliskolai tanulónak is mód adatik 
a latin nyelv megtanulására. De kívánja, hogy a latin nyelv tanítása ingyenes 
legyen, s hogy a tanári testület csakis jó tanulóknak engedje meg a latin 
nyelv tanulását. 2. A  reáliskolai latin nyelvtanítás czélja : A z  é r te k e z ő  la t i n  
p r ó z a  m e g é r té s e ,  k ü lö n ö s  t e k in t e t t e l  a  tö r té n e le m r e  és a  t e r m é s z e t tu d o m á n y o k r a .
3. A tanítás legalkalmasahban az V. osztályban venné kezdetét s folytatólag 
tartana a VIII. osztályig. 4. Az V. és VI. osztályban kiválóan (ókori) t ö r t é 
n e lm i (de nem a nehézkes Livius), a VII. és VIII. osztályban pedig ú ja b b  
t e r m é s z e t tu d o m á n y i  o lv a s m á n y o k  volnának tárgyalandók. 5. A latin nyelvi 
heti órák minimuma 14. 6. A VIII. osztályban nyert latin nyelvi osztályzat 
felveendő az érettségi bizonyítványba, a mint az az érettségi vizsgálat tárgyai 
közé föl nem vett többi tárgyból nyert osztályzattal történik. Érettségi vizs
gálat tehát a latin nyelvből nem követelendő. *) De ennek folyományakép 
megkivántatik, hogy 7. A latin nyelv tanítása a latinból oklevéllel biró tanárra 
bizassék.

T h e i s z  G y u l a , a szepesi kör jegyzője.

A kaposvári kör január 9-én megtartott harmadik havi ülésén a 
tárgysorozatot megelőzve élénk vitára adott alkalmat a múlt gyűlésről 
szóló jegyzői jelentéshez csatolt szerkesztői megjegyzés, melyre feleletül 
kényszerítve érzi magát a kör kimondani, hogy a h e ly i  t a n t e r v e t  illető 
rendeletek az itteni gymnasiumban nemcsak emlékezetben, hanem termé
szetesen foganatban is vannak. Hogy e mellett a kör a tanári testület
hez való hivatalos fölhívást emleget, ezt az újabban Utasításokat nyert 
reáliskolák példájára tette, melyeket a közokt. miniszter maga külön hivott 
föl erre (Közlöny IV. füzet 241. lap ); nemkülönben szeme előtt lebegett 
a tanker, főigazgatók 1885. márcziusi értekezletének megállapodása, mely 
szerint „minden középiskola jogosítva lesz. . . helyi tantervet állapítani 
meg“ (Közlöny 1884/5. 565. la p j; ugyanez adott alkalmat ama sejtel
mének kifejezésére, hogy ez irányú óhajai egyelőre, azaz mindaddig, míg 
a fölhívás, irányelvek, esetleg uj Utasítások meg nem jőnek, alighanem 
meddők maradnak. A kérdéssel egyébként csak nagyobb mozgalmat akart 
megindítani, melytől ezennel eláll, a nélkül hogy a helyi tanterv kérdé
sét saját programmjából törülné. **)

*) E határozat a középiskolai törvény rendelkezésébe ütközik, mely az 
érettségi vizsgálatról szóló 26. §. szerint a következő : „Azon tanulók, kik a 
reáliskolát elvégezték és az érettségi vizsgálatot jó sikerrel letették, valamely 
nyilvános főgymnasiumban a latin nyelvből, illetőleg a latin és görög nyelv
ből vizsgálatra bocsáthatók ; a kik ekkor a latin nyelvből a vizsgálatot siker
rel kiállják, az egyetemnek orvosi és jogi karába; azok pedig, kik a vizsgá
latot a latin és görög nyelvből sikerrel kiállják, az egyetemnek bármely ka
rába fölvehetők.•• Ebből világos, hogy a reáliskolai tanuló egyetemre bocsá
tását a törvény határozottan legalább is a latin nyelvből n y i lv á n o s  fö g y m n 'a s iu m -  
n á l  tett é r e t t s é g i  v i z s g á la t tó l  teszi függővé. A  s z e r k .

**) A szerkesztői megjegyzés annyiban igazságtalan volt, hogy a külső 
látszat szerint épen ahhoz a körhöz volt intézve, mely buzgó és komoly mű
ködésével igen rövid időn a legelsők közé emelkedve, a helyi tanterv fölötte
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Erre első tárgyúi Scham bach  G y u la  a Frick-Richter-féle „Lehrproben 
und Lehrgänge“ ez. paedagogiai vállalat 8 füzetének bíráló ismertetését 
közli. A religion kezdve a Tanterv rendje szerint sorra veszi a practicumot 
illető dolgozatokat, ki-kitér az Utasítások oda vágó helyeire, hazai eljá
rásunk egyező vagy különböző voltára, utal a nevelő-tanításbeli egyön
tetűséget s a tárgyak közti kapcsolatokat illető adatokra s a munkát a 
mai paedagogiai irodalom legéletrevalóbb vállalatának jelzi azzal a meggyő
ződésével. hogy pontjainak viszonyainkhoz idomított alkalmazásában el volna 
érve az az ideál, melyet az állam a tanár és a tanítás fogalmához kötött.

Második tárgyul a m ódszeres ta n á csh o z  niányole p ó t lá s á n a k  kérdése 
szolgált. Az előadó L e n n e r  E m i l  igazgató-elnök élénk világot vet a mos
tani módszeres gyűlések lefolyására, kimutatja tarthatatlan voltukat és 
pótlásokúi 1. a sűrű hospitálásokat, 2. próbaelőadások tartását és meg
beszélését és 3. a helyi tanterv megállapítását tartja szükségesnek. Az 
erre kifejlett hosszabb eszmecsere után, mely főkép a sűrűbb hospitálá
sok nehézsége és a próbaelőadásoknak — puszta megbeszélésük helyett —  
conferentián történő rendes tárgyalása körül mozgott, határozatkép a
következőben állapodott meg a kör: a mostani czélra nem vezető mód
szertani gyűlések pótolhatók lesznek a helyi tanterv megállapítása és
hospitálgatások mellett első sorban az egész tanári kar részvételével
bemutatott kötelező próbaelőadásokkal és a reájok következő, szintén 
általánosan kötelező didaktikai conferentiákkal.

Erre még határozatának a választmányhoz való juttatását mondta 
ki a kör.

S ch am bach  G y u la , a kör jegyzője.

fontos ügyét legelőször tűzte napirendre. De valójában a figyelmeztetés, mely
nek épen nem leczkézés, hanem biztatás, bátorítás volt a czélja, minden kör
nek, minden intézetnek és minden tanárnak szólt. Azt a meggyőződést fejezte 
ki, hogy szabadságunk gyakorlására nem kell. sőt nem is szabad felülről 
eredő fölszólítást várnunk. Szomorú jelenség, hogy az 1880-ban kiadott gymna- 
siumi utasítások u tá n ,  melyekben a helyi tanterv a leghatározottabban és legvi
lágosabban meg van engedve, a kir. főigazgatók értekezletének amaz 1885-ki 
határozata, hogy „az általános állami tanterv keretén belől s az abban kitű
zött czél koczkáztatása nélkül minden középiskola jogosítva lesz a lielyi viszo
nyok ügyelembe vételével l ie ly i  t a n t e r v e t  állapítni meg,“ még a gymnasiumok 
részéről is észrevétel és fölszólalás nélkül maradt, holott rájuk nézve akkor 
az a lesz már régen van volt. Nem is nagyon hízelgő, kivált a gymnasiumokra 
nézve, hogy a közokt. miniszter legutóbb a reáliskolai utasítások kiadása 
alkalmával maga szólította föl a reáliskolai tanártestületeket, hogy ez utasítá
sok értelmében állapítsák meg helyi viszonyaik szerint az általános tanterv 
alapján és keretén belől l ie ly i  t a n t e r v ű k e t .  Mert nyílt titok, hogy e fölszólí
tást az a sajnos tapasztalat tette szükségessé, hogy a gymnasiumok, noha a 
helyi tanterv szabadsága már 1880 óta biztosítva van nekik, erre nem igen 
vetettek ügyet. Ne tegyük szabadságunkat minmaguuk kérdésessé azzal, hogy 
gyakorlására még engedélyt kérjünk vagy épen parancsot óhajtsunk. A mit, 
ha nem volna, a jó tanítás czéljából egyenesen követelnünk kellene, azzal, 
minthogy van, ugyanazért minden biztató vagy kényszerítő rendelet nélkül, 
magunktól tartozunk élni. ' A  s z e r k .
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A mármaros-szigeti kör január hó 10-én tartott ülésében az elnök 
melegen üdvözli az uj évben először egybegyült tagokat ; azután felol
vastatja a brassói kör indítványát: „mi módon nyerhető meg az iskolá
nak a család érdeklődése?“, melynek kidolgozását D r a s k ó c z y  tagtársunk 
ígérte meg. Ezt követte M o r v a y  I g n á c s  jelentése a rajzoktatás kiterjesz
téséről. A felolvasó a rajzoktatást a négy alsó osztályban elégségesnek 
tartja a felsőbb osztályokban tárgyalt geometria megértésére, de a kéz 
ügyességének gyakorlása s az általános műveltség szempontjából szüksé
gesnek véli a rajzoktatás kiterjesztését a négy felsőbb osztályra, még 
pedig nem kevés számú vállalkozó tanuló részére, hanem minden tanuló 
belevonásával hetenkint legalább egy órában. A kör a jelentést tudomá- 
súl veszi.

Érdekes és végső eredményében örvendetes kifejlésü eszmecsere 
származott a jelentés után a népszerű felolvasások rendezéséről. Az eszme 
nemcsak általános helyesléssel találkozott, hanem ténynyé is lett, a meny
nyiben K a r d o s  K á r o l y , G réresi I m r e , T o m p a  Á r p á d  és M o l n á r  R e z s ő  d r .  
tagtársak bejelentették, hogy vállalkoznak a felolvasások megtartására, 
melyek a megállapodás szerint márczius hóban kezdődnek meg. A ren
dezés ügyét öttagú bizottságra ruházta a kör.

K o v á t s  A n t a l , a kör jegyzője.

A trsztenai kör január 10-én tartott ülésében M i k i  J ó z s e f  felol
vasta a múlt ülésben megígért memorandumát az exponált helyeken levő 
családos algymnasiumi tanárok helyzetéről gyermekeik neveltetése tekin
tetében. E javaslatot a kör a választmányhoz felküldeni határozza.

Hosszabb megbeszélés tárgyát képezte a brassói körnek ezen indít
ványa : „Miként lehetne a társadalom, illetőleg a család és az iskola 
között szorosabb kapcsolatot létrehozni, hogy ez által az iskola a maga 
tanító és nevelő működésében a társadalomnak, illetőleg a családnak 
támogatását annál jobban biztosíthassa?“

C s á k a  K á r o l y  és vele együtt a trsztenai kör a brassói indítványnyal 
szemben azon meggyőződésben van, hogy a tanárvilág minden buzgalma nem 
fogja a társadalmat a nevelés oktatás érdekében a tanférfiakkal szorosabb 
érintkezésbe hozni, mert: érdekvilágban élünk; a szülők nagy nehezen jelennek 
meg csak a beiratkozáshoz is ; a vagyonos családok convictusokba adják gyer
mekeiket és ezzel lerázták úgyszólván összes nevelési gondjaikat; a vall. és 
közokt. minisztériumnak 1886/e. tanévi XV. jelentése szerint (132. 1.) a középis
kolák tanulóinak szülei állásuk szerint önálló kis- és nagyiparos, kereskedő, vál
lalkozó 334) %. önálló őstermelő 18'7 %, személyes szolgálatot tevő 5-2 %, összesen 
57-8% oly szülők, kik elfoglaltságuknál fogva sok időt nem szentelhetnek 
fiaiknak az iskolán kívül való nevelésére. A tanulók két harmad része annyira 
mennyire megfelel a kivánalmaknak, ezek szülei nem tartják szükségesnek, 
hogy érintkezésbe lépjenek a tanférfiakkal, gondolván, hogy fiaik nem szorul
nak kegyelemre, és ezen fordul meg az egész érintkezés kérdése. A hátra
levő egy harmad bukott candidatus ; ezek szüleinek kilencz tizedrésze röstel- 
kedésből, szégyenkezésből, elcsiiggedésből, boszankodásból, desperatióból, nem- 
bánoraságból nem keresik az iskolát ; a hátramaradt egy tizedrészben nincs 
köszönet, mert „in articulo mortis“ jönnek. így volt ez mindig ; ha baj van, a 
„devotus femineus sexus“ küldetik, „ut succurrat cadenti.“ A kör tagjai igye
keztek a szülőket a nevelésben való közreműködésre bírni, összehívták és 
felvilágosíták őket a nevelés kérdéseiről, felkeresték a tanulók szállásait stb.,
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de mindezeknek - -  fájdalom — kívánt sikerük alig- volt, mert a társadalom, 
mint tömecsek összege, indolentiájában erősebb, mint a tanárvilág egyes buz
góinak ideiglenes lelkesedése. A viz sima tükrét egy kis hullámzásba hoz
hatjuk, de a tömecsek csakhamar nyugalomra térnek. Ily körülmények között 
nem maradna egyéb hátra, mint megfontolás alá venni a colloquiumok kérdé
sét, a mint ezt egyes internatusokban kiváló és buzgó paedagogusok oly 
csendesen gyakorolják, hogy arról a világ alig tud valamit; az osztályfők 
naponként váltakozva egy-egy tanulót az önként jelentkezők közül esti órák
ban magukhoz rendelnek colloquiumokra és ezen beszélgetésekben érvényesí
tik nevelői hatásukat. A  tanár és tanítvány között élénkül a bizalom ; a nevelő 
mélyrehatóan megismeri növendéke tehetségeit, individualitását, ambitióját, 
gyengéit, esetleg a rosszra való hajlamait és ezek szerint bánik, mint szerető 
nevelő atya, cliensével. Azonban ily önfeláldozó működést és buzgalmat sok
szor életgondokkal is küzdő és különösen családos tanároktól nem várhatunk. 
Quis est hic et laudabimus eum.

Mindezek után a feljebb említett okoknál fogva a kör lemond a 
brassói kör által felvetett kérdés sikeres megoldásának reményéről.

A mármarosszigeti életbiztosítási indítványhoz C s á k a  K á r o l y  pót
lólag még azt kívánja megjegyezni -— a mit az erről a kérdésről bőven 
szóló értekezések figyelmen kívül hagytak -— hogy a 3500 tag után 
2 írtjával beérkezett 7000  írtból 6000 frt adatván ki, 10 halálesetnél 
maradna 10,000 frtnyi. 87 halálesetnél pedig 87 .000  frtnyi túlságos nagy 
kezelő költség; ezen szükségtelen roppant maradékok is mutatják az 
indítvány számításainak fölületességét,

A kaposvári körnek 1886. nov. 14-én tartott ülésében (1. a Közlöny 
1886. deczemberi füzetét) fölmerült énekoktatási kérdés incidenséből C s á k a  
K á r o l y  ajánlja —  a mint ez a trsztenai gymnasiumnál szokásban van —  
hogy tanártestületileg mondassák ki, hogy az algymnasiumban az énekok
tatás heti 2 órában díjtalanul kötelező, az énektanítás pedig bízassák 
egy rendes tanárra, a kinek ezen 2 óra a kötelező órákba beszámíttas
sák ; megjegyzendő azonban, hogy ez esetben a középiskolai törvény 
16. §-a szerint a tanulók más rendkívüli tárgyat alig tanulhatnak.

T )r . K o v a l ik  J á n o s , a kör jegyzője.

A selmeczbányai kör jan. 18-án tartott gyűlésén B u l y o v s z k y  
S á n d o r  mondta el véleményét a középiskolai tanárok életbiztosításának 
kérdésében, és mivel a marmarosi kartársak indítványát elfogadhatónak nem 
találta, ő maga ajánlott egy módot, a melyen ezen mindnyájunkat annyira 
érdeklő ügy elintézhető volna.

A máramarosi tervezetet nem tartja megvalósíthatónak, mivel számítá
sai nem nyugszanak reális alapon. Nem hogy 3500 tagra, hanem 1000-re is 
alig számíthatna e szövetkezet, mert a legújabban kiadott miniszteri jelentés 
szerint az ország 178 középiskolájában összesen működik ugyan 2900 tanár, 
ele ezek közül a rendesek száma csak 1618, mely összegben ismét az állami 
rendes tanárok száma nem több mint 528. Pedig csak ez utóbbiak örvendenek 
oly anyagi helyzetnek, hogy tőlük a szövetkezetbe való belépést elvárhatnék; 
a felekezetiek, a polgári, kereskedelmi, tanitóképzőiskolák tanárai, illetve taní
tónőig nem igen szaporíthatnák a szövetkezet tagjainak számát. E számításnál 
is meg irreálisabbnak találta az előadó az indítványozók ama nézetét, hogy a 
szövetkezet 3500 tagja közül csak 10 halna meg egy évben ; a 0’3 százaléknyi 
halandósági középszám kicsire van véve, másrészt azonban S z a b ó  F e r e n c z  
kecskeméti tagtársé 2-5 százalékkal nagyra. Az előadó összeállította egyesii-
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létünk tagjainak statisztikáját az 1871—72. tanévtől az 1885—86. tanévig, s 
azt találta, hogy az összes rendes tagok száma e 15 évi cziklusban 12,498, a 
halálozási eset pedig 144 volt, s igy a halandósági százalék 1 1 ;  számítása 
szerint tehát nem 10, hanem 38 halna meg egy évben a 3500 tag közűi, fize
tendő volna pedig nem évi 20, hanem 76 frt. A  mondottak, valamint az egyes 
körökben már eddig is felhozottak alapján az előadó a máramarosi kartársak 
indítványát elvetette, és áttért ezután saját indítványának fejtegetésére, mely
nek megvalósítása által nemcsak a kölcsönös segélyezés ügyén lendíthetni, 
hanem az érdekközösségbe vonva a tanárnak saját énjét is, az ügyhöz meg- 
kivántató buzgóságnak tartósságát is biztosíthatni vélné. Indítványa a kö
vetkező :

Az ország 178 középiskolája 125 városban van elhelyezve. Mindezen 
városokban a középiskolai tanárok egyesüljenek egy-egy körré, s mint ilyen 
kör rendezzenek azután évenkint 4 —5 népszerű előadást, melyek közül egy 
belépő-dijas volna; az ebből befolyó összeget be kellene szolgáltatni a fővá
rosba, hol e 125 kört egyesítő szövetkezetnek központja elhelyeztetnék. Ily 
formán a szövetkezetnek évi jövedelme az előadó egyik számítása szerint 
elérné a 18,700 frtot (63 kör 1000—10,000 lakost számláló városban működve 
100—100 frtot szolgáltatna be, 62 kör nagyobb városban szerepelve pedig 
200—200 f'x'tot) ; egy másik számítása szerint azonban még ennél is nagyobb 
összeget. A  befolyó összeg fele most már tőkésíttetnék s ennek kamatjá
ból történnék a segélyezés; a másik fele pedig a tanárok ismeretkörének fej
lesztésére, pl. tanulmányi utakon költséggel való ellátásra fordíttatnék. A szer
vezés részleteit természetesen pontosan meg kellene állapítani; pl. elvül volna 
elfogadandó, hogy minden kör csak abban az arányban nyerhet segélyezést, 
a melyben a szövetkezet jövedelméhez járult, hogy a segélyezés ajánlatát min
dig az illető kör tenné meg, melyhez a segélyezendő tartozik stb.

Az előadó értekezésének első részét illetőleg a kör is azon véle
ményen van, hogy a marmarosi kartársak tervezete abban az alakban, 
melyben az jelenleg előttünk fekszik, meg nem valósítható ; S u l c z  E n d r e .  
M ü l l n e r  P á l  utaltak arra, hogy az előadó halandósági százaléka szinte 
nem igen felelhet meg a valóságnak, mert egyesületünk tagjai bizonynyal 
inkább a fiatalabb tanárok közül sorakoztak s igy a halálozás általán 
nagyobbnak veendő, a mi természetesen még inkább megdönti a marmarosi 
indítvány tarthatóságát. Az előadó tervezetét azonban a kör osztatlan 
érdeklődéssel hallgatta, és azután behatóan megvitatta. O s z tr o lu c z l c y  
G y u l a  azt hiszi, hogy a kérdéses czélra csekély mértékben még az egyes 
tagokat is meg lehetne adóztatni, a tőke biztosítását pedig az államnak 
kellene kezébe vennie. M ü l l n e r  P á l  igen vérmeseknek tartja az előadó 
reményeit a befolyó összegeket illetőleg. Elnökének e véleményében a 
kör is osztozott, de azért az eszmét megvalósíthatónak gondolja; azon
ban idegenkedik attól, hogy mintegy új egyesület alakúljon, annál is 
inkább, mert egyesületünk keretén belül is meg lehetne kísérlem ez 
eszme megvalósítását. Azért körünk a tagtársak figyelmét arra kívánja 
felhívni, nem lehetne-e egyesületünk segélyező alapját azon központtá 
tenni, mely, B u l y o v s z k y  indítványa szellemében újjá szervezve, a tanár
világ anyagi és művelődési érdekeit az eddiginél hathatósabb módon fel
karolhatná.

K i r á l y  E r n ő , a kör jegyzője.
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VEGYESEK.

Kinevezések A  vall. és küzokt. miniszter kinevezte : Dr. Gyomlay Gyula 
budapesti gyakorló főgymn. helyettes tanárt eddigi állomására rendes tanárrá ; 
dr. Веке Manó budapesti У. kér. állami főreálisk. helyettes tanárt eddigi 
állomására rendes tanárrá ; dr. Herald Ferencz budapesti II. kér. kath. főgymn 
helyettes tanárt eddigi állomására rendes tanárrá ; Csekély Adolf kiskunfélegy
házi gymn. rajztanárt a rozsnyói kath. főgymnasiumhoz rendes rajztanárrá: 
Kappel György cs. k. főhadnagyot és kassai katonai reálisk. tanárt a nagy
váradi állami főreáliskolához rendes tanárrá; Székely Salamon székesfehérvári 
főreálisk. helyettes tanárt az aradi főreáliskolához rendes tanárrá.

Áthelyezés. A vall. ésközokt. miniszter Téri József nagykállói főreálisk. 
rendes tanárt azon minőségben a székesfehérvári főreáliskolához helyezte át.

Megerősítések. A vall. és közokt. miniszter Fodor László besztercze- 
bányai kir. kath. főgymn. és Hettlinger József pancsovai áll. gymn. ideiglenes 
rendes tanárokat rendes tanári minőségükben végleg megerősítette.

Változások a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban. A hivatalos lap 
minap közölte a változásokat, a melyek a vallás- és közoktatásügyi minisz
térium személyzetében beállottak; két idősebb tanácsosnak, névszerint Buzo
gány Áronnak és Staudinger Benedeknek saját kérésükre történt nyugdíjaz
tatása s dr. Forster Gyula min. tanácsosnak távozása folytán két osztálytaná
csosi s egy min. titkári állás megüresedvén, az előbbiekre Leövey Sándor és 
Szüry Dénes oszt. tanácsosi czimmel és jelleggel felruházott titkárok, s az 
így megüresedett összesen három min. titkári állomásra Angyal Gyula, 
Tomanóczy Gyula és dr. br. Barkóczy Sándor min. fogalmazók léptettettek 
elő. A  személyváltozásokkal nagyobb módosítások az ügybeosztásban is 
történtek.

Pályázat. A csorna-premontrei rend praelátusa által a szombathelyi kir. 
kath. íőgymnasiumnál nyugdíjazás folytán megürült rendes tanári állomásra, 
melylyel a mértani és szabadkézi rajz mint fő- és az alsóbb osztályokban a 
mennyiségtan mint mellék tantárgy tanításának kötelezettsége, 1200 frt. évi 
íizetés. 200 írt. lakáspénz és a szabályszerű ötöd éves pótlék, valamint az 
állami középiskoláknál rendszeresített nyugdíjazás élvezete van összekötve, 
pályázat hirdettetik. E föltételek mellett csak az 1882. évi tanárvizsgálati sza
bályzat értelmében oklevéllel bírók pályázhatnak. Ily oklevéllel bírók hiányában 
helyettes tanár fog alkalmaztatni 800 frt évi fizetéssel. Pályázók személyökre 
és szakképzettségükre vonatkozó adatokkal fölszerelt kérvényüket a csorna-



411

premontrei rend praelátusához intézve a szombathelyi kir. kath. főgymnasium 
igazgatóságához f. évi május hó 20-ig küldjék be.

Halálozások. Beszterczebányán elhunyt januárius 8-án Hibjáit József, áll. 
felsőbb leányisk. rendes tanár, 31 éves korában. A boldogúltnak, ki a himlő
járványnak esett áldozatul, legjobb barátja Theisz Gyula tagtársunk a Szepesi 
Lapok idei 3. számában meleghangú necrologust szentel. Hibján a Szepesi 
Lapoknak nem csak munkatársa volt, hanem annakidején minden tőle telhetőt 
elkövetett, hogy a magyar lap megalapítása és megindulása Szepes megyében 
valósulást nyerjen. Tanári működését a lőcsei fesőbb leányiskolánál az 1883—84. 
tanévvel kezdette meg, Beszterczebányára a jelen tanév elején helyezték át. 
Benne oktatásügyünk kiváló tanító erőt, a társadalom nemes gondolkodású 
embert, egyesületünk pedig igen buzgó tagot veszített. — Sátoralja-Ujhelyen 
elhúnyt januárius 13-án Tremmer Gyula, kegyesrendi gymn. tanár, életének 
30-ik évében. —Tatán elhúnyt januárius 16-án Stech Alajos, nyugalmazott kegyes
rendi gymn. tanár, életének 74-ik évében. — Székelyudvarhelyt elhúnyt januárius 
17-én egerpataki Kis Ferencz, volt reformátos kollégiumi tanár, életének 72-ik 
évében. — Nyugodjanak békében !

Adomány. Rónay Jáczint pozsonyi nagyprépost és czimzetes püspök az 
újév alkalmából 100—100 frtot adott a székesfehérvári főgymnasiumi és főreál
iskolai segélyző egyesületeknek.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és Képben czimmel Rudolf trón
örökös kezdeményére és pártfogása alatt megjelenő irodalmi vállalatnak most 
kaptuk 27. és 28. füzetét. Minket közelebbről a 27. érdekel. E füzet a Magyar- 
országra vonatkozó résznek 7. füzete s a magyar nemzet történetének] egyik 
legnevezetesebb korszakát, a Zrínyi-Nádasdi-féle összeesküvéstől (1670) a prag
matica sanctióig (1713), tartalmazza dr. Pauler Gyula tollából. E füzetet is, 
mint az előbbieket egykorú festmények, metszetek és gobelinek után készült 
számos rajz díszíti, melyek nagyobbára most jelennek meg először nagyobb 
közönség előtt. Összesen 15 képet és 6 fac-similét találunk a füzetben, melyek 
mind a leghitelesebb e korbeli emlékek után vannak másolva az ország külön
böző részeiben, részint bécsi gyűjteményekben őrzött eredetiek nyomán. Az 
arczképek sorozata: Wesselényi Ferencz nádor, Nádasdy Fereucz országbíró, 
Thököly Imre, Zrínyi Ilona, Széchenyi György esztergomi érsek, Teleki Mihály,
II. Rákóczi Ferencz arczképei, továbbá Buda 1686-ki ostroma és az 1687-ki 
eszéki ütközet a bécsi császári palotában levő szőnyegképek után ; I. József 
koronázása Pozsonyban, a zentai csata, portyázó kuruczok, magyar huszár
tiszt és magyar hajdú a XVII. századból, végül a gyulafehérvári Károly-kapu
III. Károly lovagszobrával. A díszes kiállítású füzet a Révai testvérek bizo- 
mányában jelent meg s ára 30 kr.

A vall. és közokt. minisztérium által ajánlott es engedélyezett segéd- és 
tankönyvek XXXIII. és XXXIV. jegyzéke.

XXXIII. jegyzék: 1. Deutsche Verslehre zunächst für höhere Lehranstalten.
29T anáregyesü leti K özlöny. XX.
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Yon D r . G u sta v  H e in rich . Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Buda
pest, 1878. Franklin-társ. Ara 80 kr. A gymnasiumok részére segédkönyvül, 
a reáliskolák részére tankönyvül engedélyezve. 17,045. sz. 1886.

2. K ö zö n ség es szá m ta n . Készítette d r . L u t t e r  N á n d o r . Kilenczedik kia
dás. Budapest, 1886. Franklin-társ. Ara 1 írt 20 kr. A középiskolák részére 
tankönyvül engedélyezve. 24,798. sz. 1886.

3. S zá m ta n  a középiskolák I.. II., III., osztályai számára. Irta M o cn ik  
F eren cz . A 24. eredeti kiadás után a tanítás új tervéhez alkalmazta d r. S ch m id t  
Á g o sto n . Tizenhatodik kiadás. Budapest, 1886. Lampel K. Ara 1 frt 20 kr. 
A középiskolák részére tankönyvül engedélyezve. 24,798. sz. 1886.

4. A  f r a n c z ia  k ö lté sze t ism er te té se . Szerkesztette H a r a s z t i  G yu la . Buda
pest, 1886. Hornyánszky Viktor. Ara 1 frt 80 kr. A reáliskolák részére tan
könyvül engedélyezve. 23,418. sz. 1886.

5. Ko>it G y u la :  A  te r m é sz e tta n  elem ei. Budapest, 1878. Kilián Friayes. 
A középiskolák részére tankönyvül engedélyezve. 23,418. sz. 1886.

6. Á s v á n y -  és fö ld ta n  a reáliskolák VII. osztálya számára a legújabb 
reáliskolai tantervhez alkalmazva irta d r . B o th  S a m u . Második teljesen átdol
gozott kiadás. Budapest, 1884. Franklin-társ. Ara 1 frt 40 kr. A reáliskolák 
számára tankönyvül engedélyezve. 26,130. sz. 1886.

7. F ö ld r a jz  a reáliskolák I. és II. osztálya számára. Irta J a b lo n sz k y  
Ján o s. Második kiadás. Budapest, 1886. Franklin*társ. Ára 80 kr. A reálisko
lák számára tankönyvül engedélyezve. 26,520. sz. 1886. Az első kiadás 
nem engedélyeztetett. 47,933. sz. 1885.

8. Á lta lá n o s  sz á m ta n  (A lg e b r a ) . Irta M a u r i tz  B ezsö . Harmadik átdolgo
zott kiadás. Budapest, 1885. Eggenberger. Ára 1 frt 60 kr. A reáliskolák 
számára tankönyvül engedélyezve. 27,230. sz. 1886.

9. E g é szs é g ta n  a középiskolák felső osztályai számára valamint magán- 
használatra. Irta d r . F o d o r  J ó zse f. Budapest, 1886. Lampel R. A középiskolai 
tanári és ifjúsági könyvtárakba való beszerzésre ajánlva. 28,621. sz. 1886.

10. M a g y a r  o lva só k ö n y v  a középiskolák I. osztálya számára. Szerkesz
tette Tornor F e re n c z  és d r  V á r a d i  A n ta l. Ötödik változatlan kiadás. Budapest. 
1887. Lampel R. Ára 90 kr. A középiskolák részére engedélyezve. 33,433. 
sz. 1886.

XXXIV. jegyzék: 1. S ch u ltz  F e r d in a n d  k isebb la t in  n y e lv ta n a . Fordí
totta és átdolgozta D á v id  I s tv á n . Harmadik változatlan kiadás. Budapest, 1887. 
Lampel R. Ára 1 frt 20 kr. A gymnasiumok részére tankönyvül engedélyezve. 
36,757. sz. 1886.

2. L a t in  o lvasó  és g y a k o r ló k ö n y v  Schultz-Dávid latin nyelvtanához. 
Szerkesztette D á v id  I s tv á n . Harmadik kiadás. Budapest, 1887. Lampel R. Ára 
1 írt 20 kr. A gymnasiumok részére T a n k ö n y v ü l  engedélyezve. 36,757. 
sz. 1886.

3. L a tin -m a g y a r  és m a g y a r - la tin  s z ó tá r . Középtanodák számára szer
kesztette V eress  Ig n á cz . Budapest, 1883. Lampel R. Ára angol vászonban 4 frt, 
A gymnasiumok részére segédkönyvül engedélyezve. 38,640. sz. 1886.

4. F iz ik a i  f ö ld r a jz  a középiskolák 111. oszt. számára. Szerkesztette 
d r . S ch m id t Á g o s to n . Harmadik, lényegében változatlan kiadás. Budapest, 1887.
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Lampe] В. Ara 80 kr. A középiskolák részére tankönyvül engedélyezve. 
33.431. sz. 1886.

5. I r o d a lo m tö r té n e ti  an th o lo g ia . I I .  G örög  kö ltők . Szemelvények magyar 
fordításban az Írókat és műveket ismertető bevezetésekkel irta d r . B a d ó  
A n ta l. Budapest, 1886. Athenaeum r. társ. Ára 1 írt 80 kr. A középisk. 
tanári és ifjúsági könyvtárakba való bészerzésre ajánlva. 38,638. sz. 1886.

6. G eográ fia  to p ic a  §i n a tu r a le  a Ungarici $i a tieriloru diu jurulu 
mariéi mediterane. Intocmita dupa planulu inait. Min. reg. ung>de culte $i 
inat. publica de S ilv e s tr io  N e s to ru . Bla îu, 1885. Tipogr. sem. gr. eat. Pret. 
br. 90 cr. A román tannyelvű gymnasiumok részére tankönyvül engedélyezve. 
38,637. sz. 1886.

7. S ze p e s i  Im re  la t in  n y e lv ta n a . I .  ré sz . A la k ta n . A gymnasium I. és
II. osztályának. Átdolgozta T ó th  G y ö r g y . Tizennegyedik kiadás. Budapest, 
1887. Pallas irod. és nyomdai r. társ. Ára 1 frt 20 kr. A gymnasiumok részére 
tankönyvül engedélyezve. 38,783. sz. 1886.

8. S ze p e s i Im r e  la t in  n y e lv ta n a . I I .  ré sz  M o n d a tta n . A gymnasium III. 
és IV. osztályának. Átdolgozta T ó th  G y ö r g y . Tizennegyedik kiadás. Budapest, 
1887. Pallas irod. és nyomdai r. társ. Ára 1 frt 60 kr. A gymnasiumok részére 
tankönyvül engedélyezve. 38,783. sz. 1886.

9. G y a k o r ló  és o lva só k ö n yv  Szepesi Imre latin alaktanához. Szerkesztette 
T ó th  G y ö r g y . Budapest, 1887. Pallas irod. és nyomdai r. társ. Ára 1 frt 20 kr. 
A gymnasiumok részére tankönyvül engedélyezve. 38,783. sz. 1886.

10. G ö rö g -m a g ya r  s z ó tá r  Homeros Uiasához és Odysseájához. A Home- 
rosi alaktan rövid vázlatának függelékével iskolai használatra készítette L é v a y  
I s tv á n . Második kiadás. Budapest, 1886. Bévai testvérek. Ára 80 kr. A gym
nasiumok részére segédkönyvül engedélyezve. 38,782. sz. 1886.

Beérkezett művek és folyóiratok. A múlt havi kimutatás óta a következő 
könyvek és nyomtatványok érkeztek a szerkesztőséghez :

A p o llo . Zenemű-folyóirat zongorázók és énekesek számára. Szerkeszti 
és kiadja G oll J á n o s  zenetanár. Budapest, 1887. 4. szám. Előfizetés egész évre 
6 frt. Szerkesztő- és kiadóhivatal Budapesten VI. kér. Lázár-utcza 18. sz.

F ö ld r a jz i  K ö z lem én yek . Szerkeszti B e recz  A n ta l , a magyar földrajzi tár
saság főtitkára. XIV. köt. X. fűz. A füzet franczia kivonatát szerkeszti K ir á ly  
P á l , társasági titkár. Budapest, 1888. A magyar tudományos Akadémia párt
fogása mellett kiadja a magyar földrajzi társaság.

K o m á r o m y  L a jo s  : Fáy András mint pedagógus. Budapest, 1886. 41 1. 
Megrendelhető a Nemzeti Nőnevelés kiadóhivatalában (Andrássy-út 65. sz.) 
Ara 40 kr.

M a g y a r  P h ilo so p h ia i Szem le. Szerkesztik és kiadják B o k o r J ó z s e f  és 
d r . B u d a y  J ó zse f . V. évf. VI. fűz. Budapest, 1886. Előfizetés egy évre 5 frt. 
Szerkesztő- és kiadóhivatal Budapesten VI. kér. Nagy János-utcza 5. sz.

Az o sz trá k -m a g y a r  m o n a rch ia  Írásban és képben. 27. (Magyarország
I. köt. 7.) és 28. (Bécs és Alsó-Ausztria 12.) füzet. Budapest. Kiadja a magyar 
királyi államnyomda. Bévai testvérek bizománya. Ára egy-egy füzetnek 30 kr.

S eb eszth a  K á r o ly  : A reális nevelés. Külön lenyomat a magyar Philosophiai
29*
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Szemléből. Beszterczebányán, 1886. Nyomatott Machold Fiilöpnél. A szerző 
sajátja. 79 1.

T a k á cs  Is tvá n -. Nyelvünk ik -e s  igéi és a Révai szabálya. Újévi ajándé
kul a nemzet magyar ajkú tagjainak. Budapest, 1887. 36 1. Ára 50 kr.

T e rm é sze ttu d o m á n y i K ö z lö n y . Havi folyóirat közérdekű ismeretek ter
jesztésére. Kiadja a K. M. Természettud. Társulat. Szerkesztik S z i ly  K á lm á n , 
F o d o r  J ó z s e f  és P a su la v szk y  J ó zse f . XIX. köt. 209. fűz. Budapest.

V ám os D e z s ő : A számtan elemei. Budapest, 1887. A szerző saját kiadása. 
142 1. Ara 1 frt 20 kr.

V ám os D e z s ő : A természettan elemei. Budapest, 1887. A szerző saját 
kiadása. 68 1. Ára 60 kr.

FIGYELMEZTETŐ.

1. Szorosan szaktudományi dolgozatok a Közlönyből ki vannak zárva.

2. Szintúgy ki van zárva minden személyesen támadó és minden szemé
lyes vitatkozásra okot vagy alkalmat szolgáltató dolgozat.

3. Megszorítást szenved minden túlságos nagy terjedelmű dolgozat, külö
nösen minden folytatásos vagy s/4 nyomtatott ívet meghaladó értekezés és 
minden ®/8 nyomtatott ívnél hosszabb könyvismertetés.

4. A hónap 10-ke után érkező dolgozatok nem számíthatnak a követ
kező füzetben való megjelenésre.

5. A körök tudósításai számára a végső határidő 15-ke.

6. Minden a Közlönybe szánt kézirat kerülő nélkül, egyenesen a szer
kesztőhöz (Budapest YI. kér. Nagy János-utcza 24. sz.) intézendő.

7. A folyóirat pénzbeli és expeditionális ügyei, mint előfizetések, recla- 
matiók, lakásváltozások, a pénztárnokhoz (Budapest II. kér. áll. főreáliskola) 
tartoznak.

A szerit.



O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
XX. évfolyam. 7 .  S Z á íll. M árC ZÍU S h ó . 1886— 87.

ÉRTEKEZÉSEK.

Trefort  Ágoston.*)

Tiszteljük azokat, kik emberi és társadalmi állásuknak híven 
megfelelve hosszú ideig éltek ; nagyobb kör tiszteli azokat, kik, 
habár rövidebb ideig is, de nemzetüknek éltek ; az egész nemzet 
tiszteletének kell pedig környeznie azt, kit a Gondviselés ama 
kevesek közé sorolt, kik nemzetük anyagi és szellemi fejlődésének 
szóval írással és tettel félszázadnál tovább lehettek mozgató és lét
rehozó erői : nem irigyeljük tőlük azt az örömet, melynek nemes 
keblüket okvetetlenül el kell töltenie akkor, ha tetteiket átgondoló 
egyik pillanatukban nemzetük boldogságát elősegítő alkotásaiknak 
s azok gyümölcseinek megszámlálhatatlan neme és faja tárul föl 
szemléletük előtt, hanem tisztelettel párosult áhitatnak, a nemzeti 
lelkesülés sugalta köszönetnek érzetével tekintünk reájuk.

Ily nagy férfiaink közé joggal sorolhatjuk dr. Trefort Ágoston 
vallás- és közoktatásügyi miniszter ő excellentiáját is, a kinek ma 
—  egy nappal születése 70-ik évfordulója előtt —  sem tetteit nem 
óhajtom előszámlálni, sem érdemeit csak megközelítőleg is fes
teni —  hisz’ erre képes sem lennék — hanem igen tisztelt elnö
künk fölszólítására e mai diszes ülésen csak szószólója akarok lenni 
az orsz. középiskolai tanáregyesület tagjainak, a kik —• a mellett, 
hogy ő excellentiája sokféle irányba ágazó tetteit és érdemeit 
ismerik —  az elsők sorában állanak azok között, a kik neki az 
iskolai ügyek fejlesztése, újak alkotása, nemzeti tudományosságunk

*) Kivonat a febr. 6-án tartott ünnepi ülésen fölolvasott élet- és jellem- 
rajzi vázlatból.

T an áregyesü leti K özlöny. XX. 30



emelése körűi szerzett számos érdemeiről mindenkor tisztelettel és 
hálával szoktak megemlékezni.

A tisztelet és hála érzete gyűjtött itt ma bennünket egybe, 
t. tagtársak, a mely érzetünket azzal fejezzük ki, hogy inogunk 
elé állítjuk ő excellentiájának eddig körvonalozható pályáját, futó 
pillantást vetünk tetteire, működésére, azokon lelkesülünk és másokat 
is lelkesülésre buzdítunk.

T refort Á goston  szül. 1817. február 7-én Zemplén vármegye 
Homonna városában ; tanult Eperjesen, S.-A.-Ujhelyt és Egerben ; 
a pesti tud. egyetemen a jogi fakultásnak nemcsak hallgatója, hanem 
a szó szoros értelmében egyik legbuzgóbb tanulója v o lt ; már akkor 
öröme telt Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Hume bölcseleti és 
államtudományi, Gibbon, Mignet történeti műveinek olvasásában.

Nagyra törő szelleme már akkor nyilatkozott, az egyetemi 
cursus bevégzése után az alig 19 éves ifjú ismereteinek gyarapí
tása végett világlátni ment. A fiatal utas erős megfigyelő tehet
séggel jegyezte föl mindazt, a mit látott, hallott, tapasztalt s egy  
évnél tovább tartó utazásából 1837 elején visszatért ismeretekkel 
és tapasztalatokkal gazdagon.

Első munkája még ugyanazon évben jelent meg a Jelenkor, 
akkor egyetlen politikai folyóiratunk, Társalkodó ez. melléklapjának 
jul. 8-ki 54. számában T. A. aláírással „Szt. Lőrincz szigete Velen- 
ezében,“ melyben e sziget örmény kolostorát megkapó közvetetlen- 
séggel írja le. Már fiatalkori iratain határozott színben tűnik föl az 
élénk megfigyelő és gondolkodó képességen kívül az, a mi később 
is szakadatlan ismertető jele, a hatások iránt való ritka fogékony
ság ; ez ébreszti benne oly meglepő gyorsasággal a gondolatokat, 
uj ideálokat, melyek közűi, fájdalom, soknak megvalósítását aka
dályozták meg a mi pénzügyi és sajátságos társadalmi viszonyaink.

Tanulmányának első iránya a történelmin és politikáin kívül 
főleg a nemzefgazdasági v o lt ; hogy ez utóbbiban gyakorlatilag is 
képezze magát, a budai udvari kamarához állott be fogalmazónak. 
De fiatal szárnyain folyton röpdöső elevensége, ismerete, széles 
köre, sok oldalú tapasztalata nem fért meg a bureaucratismus gépies 
határai között; kilépett onnan, hogy nemzetgazdasági, gyakorlati 
politikai, történelmi és művészettörténeti bő ismereteivel kortársait 
tettre buzdítsa; és közéletünk az időbeli irányadói gr. Széchenyi 
István, Dessewtfy Aurél, br. Eötvös József, Jósika Miklós, Lukács
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Móricz mellett huszonkettedik évében uj dolgok kezdeményezőjévé, 
alkotójává lőu.

Trefort lelkesiilése létesítette 1839-ben a ,Művészeti egyesü
le te t/ A művészet emelésére azután is, ma is hévvel ragad meg 
minden oly alkalmat, mely arra sikeresnek mutatkozik.

Működésének vizsgálatában nem egyszer jutunk arra a hiede
lemre, hogy némely tetteivel mintegy korát előzte m e g ; ilyen az 
első Budapesti Szemle alapítása, nálunk az essay-irodalom meg
honosítása, később a békésmegyei gazdasági egyesület alapítása stb.

Buzgó és sikeres irodalmi működése jutalmául a Magy. Tud. 
Akadémia már 1841-ben, 24 éves korában választotta levelező 
tagjává.

Publicistikai működésének egyik igen jelentős korszaka 1842—  
1848 közé esik. Szalay Lászlóval, Eötvössel, Lukácscsal és Csen- 
gerivel egyesülten a népképviseleti rendszer előkészítésére, a kor
mányrendszer és társadalmi élet újjáalakítására nagy reformterveket 
szőtt és ezen ,doctrinaire‘-eknek elnevezett jeles férfiak okos és 
higgadt működésének nemsokára gyümölcse is mutatkozott, mert a 
már kopott megyei rendszerre, a collegiális kormányzatra rövid idő 
múlva ők is elmondhatták azt, a mit Liviusnál a telektörvény 
mellett buzgólkodó néptribunus a hivatalból menő patríciusok után 
kiáltott, hogy — consulares fasces, praetextam curulemque sellam 
nihil aliud, quam pompam funeris putent. Deák Ferenczczel együtt 
ők voltak mozgató elemei ama nagy átalakulásnak, mely 48-ban a 
parlamentáris központi kormányrendszerrel állott be.

Működését és munkáit már azon korban egyrészt az a sajátság 
lengi át, hogy a rohamos átalakulásoknak soha sem volt embere, 
mindig a történeti alapon fejlődés mellett küzdött; másrészt meg 
az, hogy egymást czikázó villámként követő gondolatait, már akkor 
más jelesek eszméihez szokta kötni.

Térszüke miatt elhallgatjuk itt e korszakba eső gazdag műkö
désének ismertetését s annak fonalát 48-ban veszszük ismét föl. Az 
első magyar minisztérium megalakulásakor a földművelés-, ipar- és 
kereskedelmi miniszter Klauzál Gábor mellé államtitkárnak lépett 
s épen e szakmába vágó alapos ismereteivel e minisztérium tény
leges vezetője v o lt; az első pesti nemzetgyűlésen, mint a főváros 
terézvárosi kerületének képviselője jelent meg, s mint ilyennek 
érdemekben gazdag tagtársunk Ney Ferencz nyújtotta át a man
dátumot.

30*
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Az önvédelmi harcz tetőpontra hágásakor külföldre menekült 
s ott az 18ö0. év végéig tanulmányainak élt. Ekkor hazajött és 
nejének, Rosty Ilonának, birtokán Csaba-Csűdön, Békés vármegyé
ben telepedett le.

Midőn az I860, év vége felé az októberi diplomával az alkot
mányos élet első sugara derengeni kezdett, Békés vármegye álta
lában tisztelt férfiát első alispáni székébe ültette, a következő év 
elején megnyitott országgyűlésen pedig a gyomai kerület képviselő
jeként jelent meg.

1862— 1869-ig működése legnagyobb részét az alföld-fiumei 
vasút létrehozatalának szentelte, mely örök emléke is lesz a nem
zetgazdaság terén tanúsított buzgó tevékenységének.

1872. szept. hó 4-én helyezte ő csász. és ap. kir. felségének  
kegyelme azon helyre, melyen hazánk közművelődésének fejlesztése 
és emelése körűi részint mint Eötvös lángesze és nemes szive alko
tásainak betetőzője, részint mint sok újnak alkotója már 15-ik éve 
halmozza elévülhetetlen babérjait ; mert hisz' pillantsunk csak szét 
e hazában, találunk-e megyét, sőt csak nagyobb várost is, melyben 
az ő nevéhez fűződő egy-két emlék örökre ne hirdetné az ő áldásos 
működését ?

És miket tett Trefort Ágoston miniszter a népoktatás, a pol
gári és ipari szakoktatás, a felsőbb leányiskolák, a kereskedelmi 
iskolák, jogakadémiák és egyetemek szervezése és fejlesztése terén, 
mennyit teremtett a művészet s általában a közművelődés s a köz- 
egészségügy előmozdítására! Tudjuk, hogy középiskolai fontos 
ügyekben egyesületünk szavát is gyakran meghallgatta, egynéme- 
lyikben véleményét maga kérte ; egyesületünket nemes czélja eléré
sében erkölcsileg és a mikor lehetett — anyagilag is — támogatta.

Hivatottan és találóan jellem ezte az ünnepelt férfiút egyesü
letünk nagytekintetű tiszt, tagja, Szász Károly püspök a „Kortársaka 
ez. vállalat 8. füzetében.

Oly nagy elfoglaltság és tevékenység mellett is igen sokat 
olvas, sokat főleg é j je l; ebben rejlik oka, hogy a vele való érint
kezés kellemes és tanulságos.

Szász Károly mondja a jelzett füzet 19. s k. lapjain, hogy 
„Trefort miniszterségének jellemvonása az egyetem esség vagyis 
óriási ressortjának minden ágára egyenlő tevékenységgel kiterjesz
kedés. . .szakmájának mindegyik ága iránt egyenlő szeretettel visel
tetik s mindenikért megtesz minden lehetőt.
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Közoktatásügyi politikája : egyszerre, együttesen fejleszteni a 
közoktatás minden ágát, minden fokozaton.

Az egyre sokasodó és sikerült alkotások valóban nagyszerű 
ensemble-ja már á kétkedők szeméről is levette a hályogot; elhall
gattatta a kicsinvlők vagy épen gúnyolok ellenvetéseit; — ma már 
mindenki tudja és ismeri, hogy Trefort miniszter sokoldalúsága és 
széles látóköre a gondjaira bizott terület minden részeiben mara
dandót tudott létrehozni; figyelme kiterjed mindenre és semmit sem 
hanyagol el, semmit sem tart jelentéktelennek, a mi által egy 
kővel vagy csak egy homokszemmel is hozzájárulhat közművelő
désünk nagy épületéhez.

Nemzeti haladásunkért oly buzgón lángoló szív és agy rend
kívüli gyakorlati érzékkel ritkán egyesült egy emberben annyira, 
mint benne.

Külső megjelenése megfelel szellemi alkatának. I z g é k o n y ... ,  
de izgékonysága rugalmasságát csak n öveli; olyan, mint az aczél, 
mely karikába hajtva sem törik meg, hanem visszapattan s még 
szikrát vet a kemény iitődéstől.

Szikrát vet, mert benne van a tűz melege. Trefort a leg
melegebb szivű emberek eg y ik e ,. . . meleg és áldozó nemcsak azok 
iránt, kiket barátságába választott vagy a kik hozzá szeretettel 
közeledtek, hanem még idegenek és különösen a szűkölködők iránt 
is úgy, hogy minden heti audientiája egy-egv érvágás erszényén.“

Érzelmei mily mélyrehatók, mutatják „Emlékbeszédek és 
Tanulmányok“ ez. műve előszavában olvasható eme szavai „A 
nagy fájdalmak nem ölik meg az embert, de meg nem szűn
nek soha.“

Aztán meg képzelhető-e nagyobb keresztény megadás, csen
desebb philosophus lelki nyugalom, mint midőn egy végtelen nagy 
csapásnál valaki úgy vigasztalja magát, a mint nagy reményű fia 
elvesztésekor ő tévé ? „Nincs többé, mondja, meghalt azon korban, 
mikor még nem ismerte az élet keserűségeit; elmondhatni róla is : 
az istenek elviszik azt ifjúságában, a kit szeretnek.“

„Sok emberrel érintkeztem életemben, mondja tovább Szász 
Károly, de több oldalú, fogékonyabb, egyetemesebb elmét, a tudo
mány minden ágát jobban méltányolni tudó embert — nem is
mertem.“

A M. Tud. Akadémia 1885-ben elnökévé választotta. Itt is 
tevékeny részt v e s z ; egymás után olvasta föl emlékbeszédjeit,
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melyek mind mélyreható tanulmányok, Lónyay Menyhért, Thiers, 
Mignet, Guizot stb. felett, melyek „Újabb emlékbeszédek és tanul
mányok“ czimen épen most jelentek meg. Az Akadémia munkál
kodásának reformjára vonatkozó legújabb kezdeményezései is mutat
ják, hogy „első tudományos testületünk nem járhatott el helyesebben, 
mint hogy a magyar közművelődésügy vezérbajnoka kezébe tévé 
saját tudományos törekvései és érdekei vezérletét is .“

E nagy hazánkfia páratlan érdemei elismerésének áldozunk e 
mai díszes ülésünkön, t. tagtársak, a ki holnap születése hetvenedik 
évfordulóját üli és a kit rövid öt hó múlva egy félszázados gazdag 
és hatásos irói működés fog dicsőíteni.

(Budapest.)
K ö p e s d y  S á n d o r .

A kereskedelmi iskolák tanterve.

Feltűnő jelenség, hogy a középiskolai tanügyet szolgáló folyó
irataink a kereskedelmi középiskolák fejlődését majdnem teljesen 
figyelmen kívül hagyják. Pedig manap, mikor nagy számban kelet
keznek államilag segélyzett, községi és magán közép kereskedelmi 
iskolák s a régiek új alapokon mindjobban megerősödnek, sőt a 
„kereskedelmi akadémia“ büszke czimet fölveszik, s a gymnasiumok- 
kal és reáliskolákkal egyenlő rangot nyertek, manap ; mikor ez 
iskolák tanulóinak száma igen örvendetes módon szaporodik, s a 
kereskedelmi iskolák amaz elvezető csatornák egyikét képezik, 
melyeken a gymnasiumok fölös elemei a productiv pályákra kez
denek átmenni : manap igen fontos kérdéssé válik a kereskedelmi 
iskolák tanításának terve. Kívánatos volna tehát, hogy tanügyi 
folyóirataink is az eddiginél több figyelmet fordítsanak e kérdésre, 
annál is inkább, mert ez iskolák még vajmi távol vannak attól, 
hogy valamely consolidált állapot képét mutassák.

A kereskedelmi iskolák tanítása a közel múltig ama tanterv 
szerint folyt, melyet a közoktatásügyi kormány 1872-ben kiadott. 
1884 ben új tanterv készült, mely az előbbit gyökeresen megvál
toztatta, de rövid életit volt, mert már a következő évben t. i. 
1885. évi augusztus 3-án 29,801. sz. a. kelt rendelettel megint új,
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illetőleg módosított tanterv jelent meg, és már a múlt 1885—86. 
tanévben az iskolákban valósággal alkalmazást is nyert.

Ez új tanterv értelmében a földolgozandó tananyag követke
zőkép oszlik meg az egyes osztályokra és tanórákra :

I. Köt e l ező  t a n t á r g y a k .  
a) Á lta lánosak .

O s z t á l y  A heti órák
I. II. III. összes száma

Magyar n y e lv ................................... 3 3 2 8
Német nyelv ................................... 3 3 3 9
Franczia nyelv................................... 3 3 3 9
Kereskedelmi földrajz....................... 2 2 — 4
Történelem ....................................... 2 2 2 6
Mennyiségtan................................... 3 2 — 5
Vegytan és vegyiparműtan . . 3 — — 3
Term észettan................................... 2 — — 2

h) S za k ia k .
Kereskedelmi számtan....................... 5 3 3 11
K önyvvitel....................................... — 3 3 6
Kereskedelmi isme és levelezés . . . 4 2 2 8
Áruisme, vegyi és mechanikai iparmútan — 3 3 6
Váltó és kereskedelmi jo g ............... — 2 2 4
Nemzetgazdaság s pénzügytan . . . — 2 3 5

Összesen : 30 30 26 86
II. Nem k ö t e l e z ő  t a n t á r g y a k .

Angol nyelv....................................... 3 3 3 9
Vegytani gyakorlatok....................... — 2 — 2
Mintairodai gyakorlatok................... — — 3 3
S zép írá s ........................................... 2 — — 2

Való az, hogy ez uj tanterv, az eloDDiekkei szenmen, mma 
a követelmények . szabatosabb körülírása, mind a tanítás szellemi 
színvonalának emelése tekintetében baladást jelez, mindamellett 
még igen-igen távol áll a tökéletesség ideáljától.

A tanterv ismételten kimondja, hogy a „középkereskedelmi 
iskolák a gymnasiumokkal és reáliskolákkal egyenlő rangba helyez
tetnek,“ hogy „ezen intézetekben a gymnasium és a reáliskolák 
rendtartási és fegyelmi szabályai alkalmaztatnak,“ és igy méltán 
azt lehetne gondolni, hogy az 1883. XXX. t. ez. ez iskolákban is 
teljesen érvényre jut, és hogy maga a tanítás terve is szorosan a
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középiskolák tervéhez simul. Ez azonban nem történik. így pl. a 
kötelező heti óraszám, a mint azt feljebb láttuk, a kereskedelmi 
iskola I. osztályában 30, a II-ban szintén 30, a 111-ban 26, holott 
a középiskolai törvény 16. §-a szerint a tanórák heti száma a ren
des tantárgyakból, de a testgyakorlaton kívül, legfölebb 28 lehet. 
Ámde még mellőzve az idézett §-t, igen feltűnő, hogy az I. és II. 
osztály heti óraszáma 4—4 órával nagyobb mint a III. osztályé, 
holott minden helyesen szerkesztett tantervben épen az ellenkezőnek 
kellene történnie. A heti óraszám oly arányban emelkedhetik, a 
milyenben a tanulók testi és értelmi fejlődésükben előhaladnak.

Maguknak a tantárgyaknak beosztása szintén sok kívánni 
valót hagy hátra. így pl. a magyar nyelv óraszáma 3, 3, 2, holott 
a német és franczia nyelvé mindenütt 3 óra. Vájjon kereskedő 
néposztályunk már oly törzsgyökeres magvar, hogy magyar érzelme 
fejlesztését büntetlenül el lehet hanyagolnunk ? Hiszen épen a 
kereskedő osztály az, mely még legszivósabban ragaszkodik az ide
gen szellemhez, és hová leglassabban szivárog a magyarosodás. 
Inkább el lehetne hagyni egy franczia órát és e helyett 3-ra emelni 
a III. osztálybeli magyar nyelvi tanórákat; vagy ha nem, akkor 
egyszerűen 1-gyel föl kellene emelni az osztály tanóráinak számát, 
a mely, mint láttuk, úgyis kisebb, mint az alsó osztályokban.

A chemia és a physika csak egy osztályban, még pedig mind
kettő egyszerre egymás mellett az I. osztályban taníttatnak. E 
beosztás nemcsak semmi kényszer által nincsen igazolva, hanem 
ellenkezik ama szellemmel is, mely mind a gymnasiumi, mind a 
reáliskolai oktatás tervében, illetőleg az utasításokban érvényre 
jutott. A középiskolák oktatásterve ugyanis átmeneteket keres, hogy 
az által kitüntesse a tantárgyak összefüggését, egymásból való 
folyását. Innen van, hogy pl. a reáliskolában az elemi physikát a
III. osztályba helyezi s itt a tanulóknak bevezető útmutatást nyújt 
a jelentkező tünemények helyes megfigyelésére s igy képesekké 
teszi őket a IV. osztályban előadott chemiai jelenségek kellő meg
értésére. A kereskedelmi iskolák tanterve e helyes egymásutánra 
nincsen tekintettel, hanem a két tantárgyat egymás mellé helyezi, 
még pedig a chemiát heti 3, ellenben a physikát csak heti 2 órá
val. A reáliskolából átjött tanulóra ez kisebb baj, mert az nemcsak 
általában a természettudomány ágaiban járatosabb, mint a gymnasiumi 
tanuló, hanem már chemiai ismereteket is hoz magával, míg ellenben 
a gymnasiumból jövő ifjú előtt a chemia teljesen ismeretlen.
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A nemzetgazdaságtant, pénzügytant és pénzügyismét a II. és
III. osztályban adják elő heti 2 és 3, tehát összesen 5 órában. Azt 
hiszem, hogy e tárgyakra 2—2, tehát összesen 4 óra teljesen ele
gendő volna, annál is inkább, mert azoknak nem egy tétele más 
tantárgyak, úgymint a földrajz és a történelem körében is elő
adható, még pedig sikeresebben, t. i. az oksági viszony kellő fel
tüntetése és összehasonlító módszer szerint; míg ellenben a mostani 
tanterv szerint e tételek csak kiszakított részeket tesznek.

A tanterv egyik nyílt sebe a földrajz tanítása. Ha valahol 
káros a földrajz mellőzése, kétszeresen káros az a kereskedelmi 
iskolában. El nem vitatható, hogy földtekénk kellő megismerése a 
legfontosabb és leghasznosabb tudományok egyike és minden tan
tervben joggal megkövetelheti a kellő helyet és rangot, kiváltképen 
pedig a kereskedelmi iskolák tantervében. Mert a kereskedelmi 
iskola első sorban szakiskola, s mint ilyen kell hogy a hasznosság 
elvét kellő tekintetbe veg}re, és tanításában fölhasználja mindamaz 
eszközöket, melyek a leendő kereskedő látókörét tágítják és őt arra 
képesítik, hogy kiemelkedjék a lokális kereskedés szűk köréből. 
Mióta a föld kereksége egy egységes piaczczá vált, azóta a valódi 
kereskedő nem lehet bő földrajzi ismeretek nélkül. Az iparnak és 
kereskedelemnek szükségük van vevőiknek, azaz a világnak meg
ismerésére. hogy képesítve legyenek munkásságukat a legjövedel
mezőbb irányba terelni. A geographia tágítja a kereskedő látókörét, 
s midőn föltárja előtte az embernek a természettel való küzdését, 
a tunya népek szegénységét és hanyatlását, a munkás és vállalkozó 
népek boldogulását és gazdagodását, azáltal sarkalja tevékenységét 
s tartós versenyre búzdítván őt, emeli önbizalmát. Ha valahol tehát, 
akkor a kereskedelmi iskolák tantervében szükséges, hogy az oktatás 
egyik góczpontja a földrajz legyen. És e helyett mit ad a tanterv ? 
Szegényes 4 órát, kettőt az I. és kettőt a II. osztályban. E rövid 
időnek megfelel a kiszabott sovány tananyag is. Mindenből csak 
futó áttekintést, hiányos vázlatot kell bemutatni, minden mélyebbre 
hatás nélkül. A valódi földrajzi tanulmány oly hasznos, hogy nem 
is szükséges szépnek lennie, de egyúttal oly szép, hogy hasznosság 
nélkül is ellehetne. Az a földrajzi tanulmány azonban, melyet a 
kereskedelmi iskolák mai tanterve nyújt, úgy van összeállítva, hogy 
a tanulókban sem a hasznosság, sem a szépség tudatát nem fogja 
felkölteni.

A földrajz miként való tanítását az oktatás terve egyik nyílt
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sebének neveztem ; nem kevésbbé nyílt sebe a vallástan teljes hiánya. 
A tanterv a 14 kötelező tantárgyon kívül még különféle nem 
kötelező tantárgyat is fölvesz, de a vallástan s egyáltalában a vallás 
kötelességei teljesen ismeretlenek előtte. A középiskolai törvény 
mind a gymnasiumi, mind a reáliskolai oktatásban első helyre teszi 
a hit- és erkölcstant, az e törvény alapján kidolgozott tantervek a 
vallástannak mind a nyolcz osztályban biztosítanak helyet; ellenben 
a kereskedelmi iskola növendékei vallás-tanítás nélkül maradnak. 
E tanulók 14 éves korukban lépnek a kereskedelmi iskolába, tehát 
oly korban, mikor mind erkölcsi, mind értelmi fejlettségök még 
zűrzavaros, mikor érzelmükben s gondolkodásukban még nincs 
megállapodottság, Ítéletükben nincsen érettség ; és az oktatás terve 
mégis elveti a hit- és erkölcstanban rejlő nevelő eszközt. Pedig ha 
párhuzamba állítjuk a kereskedelmi iskolák egész tantervét a gym
nasium és reáliskola felső osztályainak tantervével, könnyen meg
győződhetünk, hogy vallástani oktatásra hasonlíthatatlanul nagyobb 
szükség van a kereskedelmi iskolában, mint a gymnasiumban és reál
iskolában. Hiszen ez utóbbiak tanításukban ideális czélokat követnek 
és majdnem összes tantárgyaik, az irodalom, történelem és természet- 
tudományok a serdülő ifjúban önkénytelenül a magasabb intéző 
valónak, a mindenek alkotójának gondolatát költik föl. s így bizo
nyos fokig pótolják a hit- és erkölcstan tanítását. Ámde a keres
kedelmi iskolákban másként van a dolog; ott is taníttatnak ugyan 
ama tudományok, de részint sokkal szükebb körben (irodalom, 
történelem), részint pedig tisztán hasznossági szempontok szerint, 
praktikus irányban (természettudományok). 8 így mi vezesse ott az 
ifjút az Isten eszméjére ? Talán a könyvvitel vagy a kereskedelmi 
isme ? Ismétlem tehát, a kereskedelmi iskolák tantervének egyik 
sarkalatos hibája a hit- és erkölcstan tanításának hiánya.

De nemcsak az oktatás terve, hanem a vizsgálatok, különösen 
a záró vagyis érettségi vizsgálat rendje is kifogás alá esketik. Ez 
utóbbi vizsgálat jogot ad a katonai önkénytességi kedvezményre s 
a minősítési törvény értelmében egynémely hivatal viselésére is, és 
így bizonyos mértékben egyenlő érvényű a gymnasiumi és reál
iskolai érettségi bizonyítványnyal, noha a kereskedelmi iskolának 
záró vizsgálatára jelentkező ifjak egy évvel fiatalabbak, mint a 
másik két iskolának érettség-jelöltjei.

A vizsgálat irás- és szóbeli. Az írásbelinek négy tantárgya van, 
de míg a gymnasiumban s reáliskolában minden dolgozat elkészítésére
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egyformán 5—5 óra van szánva, addig a kereskedelmi iskolában 
a magyar nyelvi és a könyvviteli tétel kidolgozására 4—4, sőt a 
német nyelvi és a számtani dolgozatra csak 3—3 órai idő van 
megengedve, nyilvánvalóan azért, mert a föladandó tételek —- mint 
ez különben a szabályzatban ki is van fejezve — könnyebbek, mint 
a másik két iskolában. Továbbá a szabályzat nem mondja világo
san, hogy hány elégtelennek ítélt Írásbeli dolgozat mellett vetendő 
vissza a jelölt, a minek az a következménye, bogy a jelöltek, ha 
csak nem mind a négy dolgozat elegtelen, minden válogatás nélkül 
szóbeli vizsgálatra bocsáttatnak.

A szóbeli vizsgálat tantárgyainak száma 8, úgymint magyar 
nyelv, német nyelv, kereskedelmi számtan, könyvviteltan és leve
lezés, áruisme mint fő-, történelem, nemzetgazdaság és pénzügy
isme, kereskedelmi és váltójog mint melléktárgyak.

A szóbeli vizsgálat után történő osztályozás hasonlíthatatlanul 
enyhébb, mint a gymnasiumban és reáliskolában, mert míg ez utób
biakban két tantárgyból kapott elégtelen osztályzat az egész vizs
gálatnak egy év múlva történő ismétlését vonja maga után, addig 
a kereskedelmi iskola szabályzata ily esetben csak két hónap múlva 
megejtendő javító vizsgálatot kíván. A szabályzat ugyanis követ
kezőkép szól : „Az egy, legfeljebb két főtantárgyból elégtelen osz
tályzatot nyert tanuló két hónap múlva pótvizsgálatra bocsátható. 
(A pótvizsgálat kifejezés nyilván csak nyelvbotlás javító vizsgálat 
helyett.) „A ki három főtantárgyból nyert elégtelen osztályzatot, az 
egy év múlva teljes ismétlő vizsgálatot tesz. Végül a ki a mellék- 
tantárgyakból nyert elégtelen érdemjegyet, az e tárgyakból két 
hónap múlva pótvizsgálatot tesz.“ Ámde a melléktárgyak száma 
három, s így végső elemzésben a kereskedelmi iskola még oly 
tanulókat is bocsát két hóna}) múlva, tehát szeptember havában 
javító vizsgálatra, kik nyolcz tantárgy közül háromból megbuktak.

íme tehát, egy évvel rövidebb tanfolyam mint a gymnasiumban 
és reáliskolában, s oly érettségi vizsgálat, melynek szellemi szín
vonala legalább 50 százalékkal alacsonyabb mint a másik két inté
zetben. Mily joggal mondhatja tehát az oktatás terve, hogy a keres
kedelmi középiskolák a gymnasiumokkal és reáliskolákkal egyenlő 
rangba helyeztetnek ?

(Pécs.)
Ilequiniji, Géza.
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Ifjúsági könyvtári szabályzat. *)

1. Az ifjúsági könyvtár czélja első sorban az iskolai tanitást 
és nevelést elősegíteni és kiegészíteni, azonfelül pedig a tanulóknak 
hasznosan és nemesen mulattató olvasmányt is nyújtani.

2. Csak tartalmilag és alakilag megfelelő hazafias és erkölcsi 
tekintetben kifogástalan könyvek tűrhetek meg az ifjúsági könyv
tárban.

3. A könyvtárnak ilynemű összes könyvei négy csoportra 
osztatnak. Az első csoportot (előkészítő cursus) az I., II. és III. 
osztálynak való könyvek képezik, a másodikat (közép cursus) a
IV., V. és VI. osztálynak valók, a harmadikat (befejező cursus) a
VII. és VIII. osztálynak valók. A negyedik csoportot az egész évre 
kiadatni szokott tan- és segédkönyvek teszik.

4. Minden csoporton belül a könyvek szakok szerint rendez
telek.

n. A mely könyv olvasása nemcsak egy, hanem két vagy 
mind a három cursusban kívánatos, az legalább is annyi példányban 
szerzendő be, a hány cursusban olvastatik.

6. Ha esetleg valamely könyv olvasása egy csoportnak csak 
bizonyos osztályában kívánatos, akkor a csoport számán kívül az 
illető osztály vagy osztályok száma is mind a leltárban, mind az 
illető könyvön feltüntetendő.

7. A tanári teremben az összes könyveknek csoportok szerint 
szerkesztett lajstroma, minden egyes osztályban pedig az ott olvasható 
könyvek lajstroma egész éven át szabad használatra kitétetik.

8. E lajstromban alkalmas módon ki vannak emelve azon 
munkák, melyek olvasása az illető osztályban első sorban kívánatos. 
Ezen könyvek kellő számú példányban szerzendők be. A lajstrom 
elején néhány könyv mint olyan jelöltetik meg, melyet elolvasni 
az osztály minden tanulójának becsületbeli kötelessége. E canon 
azonban öt könyvnél többre nem terjedhet.

*) Az ifjúsági könyvtárak ügye oly fontos, hogy a jelen concret javaslat 
közlésével hozzászólást kívánunk provokálni. E szabályzatot a beszterczebá- 
nyai gymnasium t. é. jan. 4-én tartott második módszertani értekezletén vál
tozatlanul elfogadta. Febr. 5-én tárgyalta a beszterczebányai k ö r : 1. ennek 
tudósítását az egyesületi élet rovatában. A  szerk.



427

9. Az olvasásra különösen ajánlott könyveket az első mód
szertani tanácskozás állapítja meg, még pedig tekintettel az illető 
osztály tantervére.

10. A könyvtárt egy fő- és egy segédkönyvtáros kezeli. Fele
lős minden tekintetben a főkönyvtáros.

11. Egy-egy osztály minden második beten egy megbatározott 
napon és órában kap könyveket. A rendes olvasási határidő 14 nap. 
Vannak azonban könyvek, melyek olvasási határidejéül négy és több 
hét is állapíttatik meg. Az olvasási határidőt a tanuló a könyv
táros beleegyezésével még egyszer oly hosszúra terjesztheti ki, 
megrövidíteni azonban a határidőt csak igen kivételes esetben 
szabad.

12. Egyszerre egy tanuló csak egy könyvet (munkát) vehet ki.
1Б. Tan- és segédkönyveket egész évre az igazgató és főkönyv-

táros közös megállapodása után első sorban csak szegény és szor
galmas tanulók kaphatnak.

14. Minden tanuló az iskolai év kezdetén az iskola pecsétjé
vel ellátott, kellően rubrikázott ellenőrző könyvecskét kap. E köny
vecske egyik (bal) lapjára a tanuló egymásalatti sorrendben a datum 
kitételével feljegyzi a kért, és átellenben a könyvecske másik (jobb
oldali) lapjára a kapott és olvasott könyv czímét. Röviden a könyv
tári óra előtt bizonyos napon az osztályfő beszedi a könyvecskéket, 
melyekben a legközelebb kiveendő könyvek czimének már be kell 
irva lennie. Tudomást szerez a kért könyvekről és szükség esetén 
a tanulóknak útmutatással és tanácscsal szolgál. A tanulók a könyv
tárostól csak könyvecskéjük télmutatása mellett kapnak könyvet. 
Ha a kért könyv esetleg ki van adva, a könyvtáros a tanulónak 
rokon tartalmú könyvet szolgáltat ki. A tanulók azután könyvecs 
kéjöket ismét magukkal viszik, mig a könyvtárosnak a kapott könyv
ről kivevő czédulát adnak át.

15. Hanyag és elmaradt tanulókat az osztályfő az osztályban 
elfoglalt tanárokkal egyetértőleg bizonyos időre eltilthat az ifjúsági 
könyvtár használatától. A tilalom több mint két hóra nem terjedhet, 
szükség esetén azonban a határidő eltelte után megújítható.

16. Mindeny tanár azon osztályokban, hol tanít,két hónap 
alatt legalább egyszer tartozik e könyvecskékbe betekinteni és egyes 
tanulók sikeres olvasásáról meggyőződést szerezni. Nehány tanuló 
könyvecskéjét ily alkalommal a tanár a datum kitételével láttamozza
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is. Kívánatos, bogy az osztály canonjában előforduló könyvekből a 
tanulók rendszeres kivonatokat készítsenek.

17. Hogy a könyvtárt mindig czélszerüen és a szükségnek 
megfelelően lehessen kiegészíteni, a tanári teremben ajánló-könyv 
tétetik ki, melybe a tanárok a felmerült szükségletek közvetlen 
hatása alatt Írhatják be kívánságaikat. A felszerelési tanácskozás 
előtt az igazgató és a könyvtárosok a kifejezett óhajok alapján 
véleményes jegyzéket készítenek. A beszerzés felett a tanári szék 
dönt. Az ajánló tanár a meghozott munkát figyelmesen elolvasni és 
róla véleményt mondani köteles, mert a munka tartalmát és a szem 
hygienája tekintetéből kifogástalan kiállítását illetőleg a felelősség 
ezentúl őt terheli. E vélemények alapján osztályoztatnak azután 
külön tanácskozásban véglegesen a beszerzett müvek.

18. A könyvtár jelenlegi állományának megbirálása és cso
portosítása végett önként jelentkező tanárokból bizottság alakul, 
mely az igazgató elnöklete alatt minden vasárnap ülést tart.

(Beszterczebánya.)
SpitJcó Lajos.

Méternégyzet és társai.

Közlönyünk múlt havi füzetében dr. Wohlrab Flóris ajánlja, 
hogy а ш2, ms . . . jegyeket méternégyzetnek, meterköbnek . . . 
olvassuk, illetőleg hogy a négyzet (négyszög) méter, köbméter . . . 
nevű mértékegységeket méternégyzetnek, méterköbnek . . . nevez
zük. Csatlakozom indítványához, noha megokolását nem tartom 
kielégítőnek.

A négyzetméter elnevezés helytelen, mert belőle nyelvünk 
szabályai szerint csak valamiféle „métert“, tehát hosszúságot lehet 
kivennünk, holott területet akar jelenteni. A kérdéses fogalomban 
az alapfogalom négyzet (négyszög) és méter csak a megkülönböztető 
jegy; tehát helyesen csak is méternégyzetet mondhatunk, föltéve 
hogy ezen összetétel: méternégyzet vagy négyzetméter egyáltalában 
megengedhető. Pethe Ferencz Mathesisében pl. nem „kotzkarúd“, 
hanem „kotzkásrúd“ fordul elő.

En különben a magam részéről már régen tanítás közben 
ellensége lettem a négyzetméternek és valamennyi társának. Azt
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fogva a fogalom gyors és tiszta felfogását nagy mértékben akadá-. 
lyozza; s ezen okból a kezdőknél már évek óta csakis méternégyze
tet — illetőleg méter-quadrátot — használok, és csak hónapok 
múlva mondom meg a járatos nevét is. Újabban még azt is tapasz
taltam, hogy székely tanítványaim még inkább hajlandók a méte
res, deciméteres, kilométeres . . . quadrát-féle kifejezéseket használni.

Mondjunk hát méternégyzetet nem azért, mert az egyik vagy 
másik idegen nyelv analógiája ajánlja, hanem azért, mert azt 
a magyar nyelv szabályai így követelik, s ezenfelül azért is, mert az 
ajánlott kifejezések könnyebbé teszik az illető fogalmak megértését. 
Idegen analógiákra ez ügyben annál kevésbbé tanácsos hivatkozni, 
mert a „méter carré“ meg a „Meter im Geviert“ alighanem a négy
zetméter javára döntenék el a pert. Hogy „Meter im Geviert“-ben 
Meter az alapszó (a meghatározandó) és „im Geviert“ a határozó 
az kétségtelen ; s hogy a „méter carré“-ban is a méter az alapszó 
(jelzett) és carré a határozó (jelző), azt a „nombre carré“, „racine 
carré“, „racine cube“ . . . analógiák után nagyon is hajlandó vagyok 
hinni, noha igen messze állok attól, hogy erről határozott véleményt 
mondhassak. Ha tehát ezen analógiák után indulunk, épen oda jutunk, 
a hová a „Quadratmeter“ vezetett t. i. a négyzetméterhez.

Az, hogy a felhozott kifejezésekben a határozó carré, cube, 
im Geviert hátul áll, az nem lényeges s így nem lehet irányadó; 
hiszen összetett szavakban az alapszó és határozó, két vagy több 
szóból álló kifejezésekben pedig a jelzett és jelző, a határozandó 
és határozó szó helyét minden nyelvnek saját — gyakran nem is 
olyan egyszerű — szabályai döntik el. Lényeges a dologban azon
ban az, hogy a németek és francziák példájára a területet, köb
tartalmat mi is hibásan hosszúságnak mondjuk, illetőleg a terület és 
köbtartalom jelölésére oly kifejezéseket használunk, melyekben az 
alapszó (a jelzett, a meghatározandó szó) hosszúságot jelent.

A felhozott analógiák közül egyedül a métermázsa kifogástalan, 
a mennyiben az alapszó helyén álló „mázsa“ jelentésénél fogva az 
egész szó is azt jelenti, a mit jelenteni hivatva vau, t. i. súlyt és 
nem hosszúságot. Igaz ugyan, hogy a métermázsabeli méter nem 
egy jelentésű a méternégyzet, méterköb határozó részével; hiszen a 
legelsőben a méternek igen kevés köze van az egyméternyi hosz- 
szúsággal, úgy hogy bátran új vagy franczia mázsának, vagy kivált 
később egyszerűen csak mázsának is nevezhetnek az illető súlyegy
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séget; mind e mellett a métermázsára mint analógiára ép úgy 
szabad hivatkozni, mint az annak idején divatban volt méterpol
kára vagy akármely más helyesen alkotott szóösszetételre.

Ajánlom tehát újból a méternégyzet (méterquadrát), centimé
terköb, deciméterköb . . . használatát. Vagy ha már okvetetlenül nem 
tudom miféle volapük dialectus szabályai szerint a négyzetméterben 
és társaiban az alapszót előre teszszük, akkor legyünk következete
sek és tegyük azt a többi méterrendszerbeli mértékeknél is, és 
mondjuk azt is : métercenti, litermili, grammkilo, árhecto, köbmé
terdeci, négyzetméterkilo stb.

(Székely-Udvarhely.)
Rucsinszlá Lajos.

Speciális tanügyi rendeletek.

A folyóiratunk januáriusi számában közölt általános tanügyi 
rendeletek mellett kiváló fontosságúak még a speciális tanügyi ren
deletek. Ez okból összeállítottam emezeket is. Dr. Klamarik János 
,.A magyarországi középiskolák szervezete és eljárása“ művében 
(Budapest, 1881. Eggenberger-féle könyvkereskedés) sok ily fajta 
rendelet van registrálva, de természetesen csak 1881-ig, a munka 
megjelenéséig. Azóta ismét 6 évi anyag gyűlt össze, melynek isme
retét a vall. es közokt. miniszter 1886. évi 38,102. sz. rendelete 
szintén követeli. Dr. Klamarik említett könyvét egyes tanárok ugyan 
ritkán, de a tanintézetek bizonyára bírják. Azért ezúttal és egyelőre 
az 1881 óta kelt, tehát ama specialis tanügyi rendeletek fölsorolá
sára szorítkozom, melyeknek ismerete az idézett műből nem merít
hető. Hogy összeállításomat annál hasznosabbá tegyem, e rendele
teknek tudnivaló tartalmát is kifejezésre juttatni igyekeztem.

Az Egyetértés f. é. januárius 9-én megjelent számának tan
ügyi rovata a középiskolai rendeleteknek folyóiratunkban közölt 
lajstromát igen hasznos munkának mondja, csakhogy véleménye 
szerint „ki is kellene azokat adni“. E nézetben vagyok magam is, 
azzal a különbséggel, hogy jó lesz ez ügygyei még egy kis ideig 
várni. Köztudomású dolog, hogy a vall. és közokt. minisztérium 
1883 óta már nem pusztán incidensek folytán, hanem öntudatosan, 
terv szerint dolgozik. Nem is tagadható, hogy az 1883 óta publi-
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kált tanügyi rendeletek már correctebbek és tartósabb érvényességre 
is számíthatnak. Mindenesetre bevárandó: 1. az új rendtartás, 2. 
a középiskolai törvény 36. és 37. §-a alapján múlhatatlanul kiadandó 
fegyelmi eljárást szab ályzó rendelet. Továbbá várható, hogy mahol
nap kapunk szolgálati szabályzatot is és ez esetben a sok régi, 
elszórtan kiadott rendelet egyszerre erejét veszti majd. Szerintem 
ekkor lesz időszerű az érvényben maradó rendeletekről egy jó 
áttekintésü mannáiét szerkeszteni. Addig érjük be az itt közölt 
összeállításokkal és a dr. Klamarik nevezett munkájában található 
utalásokkal; mert az adott nyomokon az esetleg szükséges rendele
tek az irattárakban is könnyen föltalálhatok.

E kitérés után következzék az Ígért összeállítás.
I. 1881. évi r e n d e l e t e k .

1. Február 6-ki 29,000. sz. A valódi szegénységről az igaz
gatóknak biztos meggyőződést kell szerezniök, midőn a tandíjmen
tesség iránti kérvényeket tárgyaltatják. Klamarik 348. 1.

2. Február 4-ki 2064. sz. A három havi fegyvergyakorlatokra 
behívott szabadságolt honvédtiszteknek polgári illetményei tárgyá
ban. Klamarik 520. 1.

3. 12.533. sz. Utasíttatnak a középiskolai igazgatók, hogy kel
lően igazolt okok és körülmények nélkül évközben való iskolavál
toztatásért folyamodó kérvényeket ne tárgyaltassanak.

4. 11,274. sz. A földrajz tanításához utasítások adatnak ; a
III. osztályban a) a leiró, Ъ) a physikai részből külön-külön tan
jegyet lehet adni.

II. 1882. évi r e n d e l e t e k .
1. 1717. sz. Az igazgatóságok a kezelésűk alatt levő általá

nyoknál a túlkiadásoktól tartózkodjanak.
2. 3133. sz. Oly esetekről, midőn az ösztöndíjas tanulók vagy 

papi szemináriumba vétetnek fel, vagy más módon teljes ellátásban 
részesülnek, az igazgatóságok jelentést tegyenek a felsőbb tanha
tóságnak.

3. 593. ein. sz. Az igazgatóságok a bélyegtörvény batároz- 
ványainak pontos megtartására utasíttatnak.

4. 19,181. sz. Utasítás a középiskolák statisztikájának szer
kesztéséhez.

5. 19,991. sz. A szépírás 1882—83-tól kezdve a tanulmányi 
alap megterheltsége nélkül az I., II., III. osztályban heti egy-egy 
•órában taníttassák.

Tanáregyesületi Közlöny. XX. 31
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6. 30,411. sz. Az önként beiratkozó tanulók évi 2 frt díj 
mellett az énekre taníttassanak.

7. 26,255. sz. Az igazgatóságok bizonyítványi másodlatokat 
felsőbb engedély nélkül is kiállíthatnak, utólag azonban jelentés 
teendő.

8. 38,951. sz. Közöltetik a védtörvény-novella és ehhez 
utasítás:

9. Apr. 24-ki 350. ein. sz. A pénzküideményeknél az igaz
gatóságok a czimzettektől a szokásos, sokszor előre beküldött nyug- 
tatványon kívül utólagos elismerést is kívánjanak.

1 0 . Apr. 14-ki 656. sz. A polgári alkalmazásra jogos igény
nyel biró altiszteknek visszautasított folyamodványaikra adandó 
elutasító végzés szerkesztése tárgyában.

11. Máj. 27-ki 16,321. sz. Iskolai tankönyvek megbirálása a 
tanártestület által.

1 2 . Alig. 8-ki 23,811. sz. A tandíj felemelése 18 frtra.
III. 1883. évi r e n d e l e t e k .

1. 1653. sz. Szabályrendelettel magyarázatot nyer az 1882. 
évi 23,811. sz a. kiadott tandíjszabályzat.

2 . 4014. sz. Utasíttatnak a középiskolák igazgatóságai, hogy 
minden tanulótól, ki az intézetbe először lép, születési bizonyítványt 
követeljenek.

3. 143. sz. Az 1882. évi 4567. sz. a. kiadott „Szabályzat a 
középiskolai tanárvizsgálatra“ 3. szakaszának („a vizsgálati csopor
tokról“) módosítása.

á. 11,007. sz. Két tantárgyból bukott tanulók javító vizsgálat 
iránti engedélyért csak az igazgatóságok útján folyamodhatnak.

5. 1319. ein. sz. A tanuló ifjúságban a hazafiság érzelme, a 
magyar állam iránti ragaszkodás és áldozatkészség a legmelegebben 
ajánlandó.

6. 27,980. sz. A középiskolai törvény életbeléptetése tár
gyában.

7. 29.432. sz. Intetnek a középiskolák tanárai, hogy a mózes- 
hitit honpolgárok elleni gyűlöletes érzelmek ébresztésétől és ápolá
sától tartózkodjanak.

6'. 927. sz. A testgyakorlat, a mértani rajz (technikai része) 
és a szépírás tanulása alól felmentést a testi fogyatkozásban szen
vedő tanulók csak a középiskolai törvény 5. §-ában megszabott 
úton és módon nyerhetnek.

•9. 1649. ein. sz. Utasítás az altisztek alkalmazása tárgyában.
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10. 43,901. sz. Utasíthatnak az igazgatóságok, hogy a tanárok 
segély iránti kérelmeit csak az esetben fogadják el, ha saját tudo
másuk alapján igazolhatják azt, hogy a kérvény valójában oka- 
datolt.

1 1 . 43,268. sz.. Az igazgatóságok a tanintézetnél alkalmazott 
más felekezetű hittanárokról minden évben aug. végéig pontos 
kimutatást terjeszszenek fel, és az esetben, ha az ily hittanszékek 
betöltésénél a hittanárok bejelentésére nézve a törvény követelmé
nye figyelem nélkül maradna, figyelmeztessék az illető felekezeti 
hatóságot, hogy az alkalmazandó új hittanár elfogadás végett a 
vall. és közokt. minisztériumhoz bejelentendő.

1 2 . Apr. 4-ki 9919. sz. A VII. osztályban tanítandó politikai 
földrajz tárgyában.

IV. 1884. év i r e nd  e l e t ek.
1. 7559. sz. Utasíttatuak az igazgatóságok, hogy az elégtelen 

tanjegyet kapott ösztöndíjas tanulóknak díjnyugtatványait csak 
akkor láttamozzák, ha tanjegyeiket a tanév végén kijavították, a 
mennyiben pedig a javítás nem sikerülne, a tanév végén szerkesz
tendő értesítvény alkalmával díjaiknak mely időponttól leendő meg
szüntetése ügyében megjegyzést tegyenek.

2 . 701. sz. A tanárok a tápintézeti tanácskozásokban kötelesek 
részt venni.

3. 16,05 4. sz. Utasítás, hogyan kell a) a bizonyítványokon a 
bélyegeket használni, h) és bélyeggel ellátott beadványokat átbé
lyegezni.

4. 28,987. sz. Szigorúan meghagyatik az igazgatóságoknak, 
hogy a megengedett szünnapokon felül szünnapok engedélyezésétől 
tartózkodjanak.

5. 1542. ein. sz. Az igazgatóságok ügyeljenek arra, hogy a 
német nyelv oktatásának átlagos eredménye emelkedjék.

6. Decz. 6-ki 1382. ein. sz. Csak is a fontosabb [irományok 
vagy okiratok küldendők ajánlottan.

7. 28,224. sz. Dr. Klamarik János : „Magyarországi közép
iskolák szervezete“ ajánltatik.

V. 1885. évi r e n d e l e t e k .
1. 3964. sz. A beiratásoknál mindenkor hiteles születési bizo

nyítványok követelendők.
2 . 725. sz. A beiratási idő utolsó napjától számítva 8 napig 

az igazgató, két héten belül a főigazgató, ezentúl a miniszter veszi 
fel a később érkező tanulókat.

31*
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3. 10,155. sz. 1. A régi felvéti díj megszűnik, de jövőben 
minden tanuló kivétel nélkül fizet 2 frt felvéti díjat, és ez azonnal 
az adóhivatalba küldetik. 2. Ezentúl két czim alatt kezeltetnek az 
átalányok : a) irodai és házf átalány, h) tanszerátalány ; ide fognak 
tartozni az elméleti és gyakorlati oktatás átalányai.

4. 19,074. sz. Oly tanulók, kik egy vagy több tantárgyból 
vizsgálatot nem tesznek, a többi tantárgyakból sem osztálvozaudók, 
vagy ha azokból már előbb osztályoztattak volna, egész classifica- 
tiójuk megsemmisítendő.

5. 19.074. sz. Ha valamely tanuló ösztöndíj-nyugtatványa iga
zoló záradékkal el nem látható, a megtagadás az időszakonkint 
felterjesztendő rovatos kimutatás észrevételi rovatában megemlí
tendő, valamint az is, hogy mely tantárgyból kapta az ösztöndíjas 
tanuló az elégtelen jegyet; az észrevételben feltüntetendő az erkölcsi 
magaviselet is.

6. 43,764. sz. Oly tanulók felvételénél, kik semmiféle anya- 
könyvbe bevezetve nincsenek, a születési eset a politikai hatóság 
által utólag anyakönyvezendő.

7. Máj. 11-ki 623. ein. sz. A felülbélvegezéseknél anilin festék 
használandó (kapható Dötsch Károlynál Budapesten, 1 kilo 1 frt 
60 kr.).

8. Jan. 8-ki 8155/ex 1884. sz. Az ifjúság testületi megjele
nésénél, templomi felügyelet tárgyában alkotandó házi szabályok 
érdemében.

9. Febr. 3-ki 3034. sz. A hazai ipar támogatása tárgyában.
10. Márcz. 1-ei 8753. sz. Miként kell a tandíj-vesztesek jegy

zékét fölterjeszteni.
11. Márcz. 21-ki 1773. sz. A tanfelügyelőknek a szükséges 

középiskolai statisztikai adatok kiadaudók.
12. Okt. 1-ei 28,696. sz. A közegészségi felügyelők készségesen 

támogatandók.
VI. 1886. év i r e n d e l e t e k .

1. 12,500. sz. Miként szerelendők fel az izr. tanulóknak a 
szombat napokon irás- és rajzolástól való felmentés iránti kérvényei.

2. Máj. 2-ki 18,745. sz. Utasítás az 1883. évi XXX. t. cz.-nek 
megfelelően az országgyűlés elé terjesztendő közoktatásügyi jelen
tés számára évenkint kívánt statisztikai adatok tárgyában.

3. Máj. 20-ki 19,410. sz. Az építkezéseknél a túlkiadások 
szigorúan keriilendők.

-1,249. sz. A szülők által nem illő megjegyzéssel aláirt 
értesítők megsemmisítendők.
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5. Aug. 24. Szabályrendelet a tanulók felvételét illetőleg.
0. Aug. 23-ki 32,882. sz. Az ösztöndíjas tanulókról adni szo

kott pontos rovatos kimutatások ezentúl a tanév elején és végén 
terjesztendők fel.

7. Okt. 28 ki 40,2b3. sz. Ha bittanárok vagy tornatanítók 
számára fizetésfelemelés vagy pótlék kérelmeztetik, ilyenkor az 
illető tanárok által osztályonkint adott valóságos órák száma ki
teendő.

8. Decz. l ei 29,764. sz. l.A  magántanulók is fizetnek 2 frt 
fölvéti díjat. 2. Az évközben történő iskola-változtatásnál akkor nem 
követelendő a fölvéti díj, ha a tanuló ennek valamely kir. vagy 
állami tanintézetnél eszközölt lefizetését igazolja. 3. A tanév elején 
befolyt fölvéti díjakról azonnal, az év folyamán e czimen bevett 
pénzekről a tanév végén pótszámadás adandó.

.9. Okt. 6-ki 25,030. sz. A középiskolai butortervek tárgyában.
10. 1545. ein. sz. Az állami tanintézetek szükségleteiket Erdély

ben szerezzék.
11. 38,102. sz. A középiskolai törvény és intézkedések isme

rete ügyében.
12. Márez. 3-ki. Az ösztöndíjasok rovatos kimutatásánál a végleg 

megtagadott nyugtatvány láttamozásáról említés teendő.
(Trsztena.)

Csáka Károly.

IRODALOM.

Jegyzetek Horatius költeményeihez. Szerkesztették B ú r tó l  A u ta l és M a l-  
ruosi K á r o ly .  Budapest, 1886. Eggenberger-féle könyvkereskedés. 192 1. 
Ara 80 kr.

A szerzőknek 1880-ban megjelent Horatius-kiadásához meg
jelentek most külön füzetben az ódákhoz és epodoszokhoz szóló 
jegyzetek. A késedelemnek szomorú oka volt; a bü munkatársak 
egyike, Malmosi Károly, nincs többé. Végső napjainak szűkén 
kiszabott otiumát e jegyzetek összeállításának szentelte. Úgy a mint 
most Bartal azokat közzéteszi, méltán sorakoznak azon művekhez, 
melyekkel a szerzők a latin nyelv és irodalom oktatását hazánkban 
előbbre vitték.



Az egész kiadás úgy van berendezve, hogy a szöveget tar
talmazó füzetben minden egyes dal szövegét megelőzi a szerkezetet 
feltüntető rövid tartalom-mutató, a szöveg után pedig ki van mutatva 
— a mennyire lehetséges — a dal keletkezésének ideje, a körül
mények, a melyek keletkezésére befolytak, a személyek, kikhez 
intézve van, vagy a kikkel foglalkozik. A hol egy-egy dal görög 
mintája fenmaradt, az is közölve van; ez által az olvasó némi 
fogalmat alkothat magának arról, hogy mennyiben utánzó, mennyi
ben eredeti Horatius. Ugyanaz a füzet tartalmazza Horatius élet
rajzát és költeményeinek Francke nyomán készült chronologiai táb
lázatát. Egy további táblázat, mely a költeményeket tárgyi szem
pontokból csoportosítja, a tanárnak jó szolgálatot tehet a czélszerü 
választás és helyes egymásután dolgában. Továbbá össze vannak 
állítva a Horatiusnál előforduló metrumok schémái, végre rövid 
tájékoztatást találunk az ódák és epodoszok műfajáról. E füzetben 
tehát a szöveggel együtt megtaláljuk mindazt, a mit a költő sze 
mélyiségéről, tanulmányairól, a reá ható emberekről, eseményekről 
és eszmékről tudnunk kell, hogy költeményeit helyesen megértsük.

A külön füzetbe foglalt jegyzetek viszont megadják mindazon 
grammatikai, régiségtani és mythologiai felvilágosításokat, melyek 
az egyes kifejezésekben rejlő nehézség elhárítására alkalmasak ; 
megmagyarázzák a költői dictió sajátságait és útmutatást adnak a 
helyes és szép fordításra. E jegyzetek nagy gonddal készültek, 
lelkiismeretes utánjárással, a legjobb források felhasználásával össze 
van itt állítva minden, a mi lényegeset e költemények magyaráza
tára mondhatunk. A szerzők nem térnek ki semmiféle nehézség 
elől, sőt ha valamiben vétenek, azt inkább az ellenkező irányban 
teszik, hogy megmagyaráznak oly dolgokat is, melyek magyará
zatra nem szorultak, és általában kissé bőbeszédűek. Hogy pl. 
satis nivis atque grandinis genitivus partitivus, vagy hogy summa 
ulmo =  a szilfa tetején, azt a grammatikára való utalással Horatius 
olvasóinak magyarázni, véleményem szerint fölösleges. „Flavus, 
gyakori jelzője Tiberisnek, mert vize és a belefolyó Anio vize is a 
medrükben levő iszaptól, melyben szürkés-sárga vulkanikus kőzet szét- 
mált törmeléke (puzzolan föld) van, szürkés. A kifejezéssel v. ö. 
„Szőke Duna.“ Az efféle jegyzet tudós szagával rontja a hangula
tot ; és itt még helytelennek is tartom, mert flavus itt nem állandó 
jelzőként szerepel, hanem épen a rendesnél több iszapot hordó, 
áradó Tiberist jelöli. Rövidebb és véleményem szerint helyesebb és 
a hangulathoz illőbb Rosenberg megjegyzése : flavus liier nicht 
Epithet, perpetuum : „schlammreich.“ Platen nennt ihn : „weltschutt
führend.“

A hol valamely hely magyarázatában nincs általános megállapo
dás, a szerzők az eltérő véleményeket fel szokták sorolni, néha a nélkül, 
hogy az egyik mellett határozott állást foglalnának, néha polemi
zálva egyik-másik nézet ellen. Néha a szövegbe föl nem vett coniec-
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túrákat is felemlítenek, itt-ott ellenmondás és helyeslés nélkül 
felemlítik azoknak nézeteit is, kik egy-egy költeményt, vagy 
egyes versszakokat Horatiustól elvitatnak. En úgy hiszem, hogy 
az olvasónak határozott állásfoglalással jobb szolgálatot tettek 
volna. Más magyarázók névszerinti idézésével szintén itt-ott túlságba 
mennek a szerzők. Pl. „arces a költőknek gyakran =  hegyek, 
halmok (tulajdonkénen : magaslatok, de Wickham szerint mindig 
benne van a védelem gondolata is, tehát mintegy biztos menedék- 
hely)u —- ily csekélységnél, úgy hiszem, mind Wickham, mind az 
olvasó szivesen megbocsátotta volna, ha neve nem említtetik is ; 
annál inkább, mert aligha Wickham volt az első és egyetlen, ki 
ezt, a szó etimológiájából önként kínálkozó megjegyzést megtette.

De mindez lényegtelen és felfogás dolga; nem is kifogásként, 
hanem jellemzésül hozom fel e vonásokat, melyek azt mutatják, 
hogy a szerzők inkább akartak túlságosan lelkiismeretesek, mint 
gondatlanok lenni. Csak azt az egyet merném általános megjegy
zésként kiemelni, hogy a félreeső részletekbe való túlságos bele- 
bocsátkozás a költői hangulat rovására eshetik.

Ellenben föltétien dicsérettel kell még megemlítenem azt a 
ritka gondot, melylyel a szerzők egyes gondolatok vagy fordulatok 
felvilágosítására hazai költők analog helyeit vagy utánzásait fel
hozzák. Függelékül le van nyomatva Csengerinek „Berzsenyi és 
Horatius“ czimü tanulmányának kivonata, mely itt nagyon he
lyén van.

Ha van régi iró, kiről azt remélhetjük, hogy ifjaink azonnal 
sutba nem dobják, mihelyt az iskolából kikerülnek, az bizonyára első 
sorban Horatius. Örülhetünk tehát, hogy e kiadással tanulóinknak 
oly eszközt adhatunk kezükbe, melynek segítségével az ifjúnak 
öregnek egyaránt kedves költőt a tanár támogatása nélkül is meg
érthetik és élvezhetik. Azért e kiadást kartársaimnak és Horatius 
minden kedvelőjének a legmelegebben ajánlom.

(Pozsony.)
Pirchala Imre.

Livius élete és történetírói munkássága. Irta C apes W . oxfordi tanár. 
Angolból F in á c z y  E r n ő . Budapest, 1886. Az Kggenberger-féle könyvkereske
dés kiadása. 112 1. Ára 60 kr.

A „görög és római remekírók iskolai könyvtára“ gyűjtemény, 
melynek eddigi kiadványai csak egyes iskolai auctorokat tárgyal
nak, az iskolai használat szempontjából magyarázva és fölvilágosítva 
azokat, újabban egy egész monographiával gyarapodott. A Livius- 
ról szóló munka angol eredetiből van fordítva és megjelenését a 
nevezett gyűjtemény másik általánosabb czélja igazolja, mely „a 
gymnasiális oktatás emelésére“ törekszik. A velősen, tömötten irt 
kis mű, melyet a fordító ritka szép magyaros nyelven ültetett át, 
nagyon alkalmas is arra, hogy a tanulók eddigi ismereteit Livius
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olvasása közben biztosítsa, miután Kóma történetének jó részét 
iskolai gyakorló könyveikből és az ókor történelmét is szélesebb 
alapon meglehetősen elsajátították.

A könyv 10 fejezetből áll, melyeknek két elseje magával 
Liviusszal foglalkozik. Bemutatja őt minden oldalról s a nélkül, 
hogy róla száraz biographiát adna, feltünteti a híres történetíró 
jelességeit és fogyatkozásait, a ki épen nem ment a nemzeti bal- 
itéletektől és lelkesülten magasztalja a régi jó időket. Méltatja 
továbbá a kiváló stilistát, a kiben a szónoki műveltség hasznos és 
káros sajátságait egyaránt felleljük ; bebizonyítja, hogy nagy nép
szerűségét épen stílusának és erkölcsi komolyságának köszöni. Mind 
ezt a munka úgy tárgyalja, hogy egyaránt csodáljuk a kellemes, 
szép, folyékony előadást és a szellemesen összeállított eredeti 
tartalmat.

A többi 8 fejezet fővonásaiban megismerteti velünk Livius 
munkájának tartalmát. E tekintetben természetesen nem igen tehe
tünk tárgyi megjegyzéseket, mert az angol szerző is meglehetősen 
híven ragaszkodik a legeredetibb forráshoz, magához Liviushoz. De 
ne higyjük, hogy a szerző csak egyszerű referens marad. Akár
hányszor gyakorolja kritikáját, mely általában véve találó, noha 
azt a véleményt nem tudjuk egészen visszafojtani, hogy itt-ott nagyon 
is „eredetieskedik“, elvétve pedig önkényesen odavetett ítéletekben 
leli örömét. így Perseust úgy tünteti föl (106. 1.), mintha félni lehe
tett volna tőle, hogy a „kétségbeesés bátorságában egyszer csak meg
lepi a védtelen országot.“ Perseusszal általában véve nem érthető 
előszeretettel foglalkozik a szerző. Lehetnek ugyan okai, hogy azokat 
az adatokat, melyek Perseust nem kedvező színben mutatják be, 
„csak a hiszékeny és feltüzelt elméknek léha és tartalmatlan plety- 
kaságainak mondja“ (107.1), de a vádat még korán sem tüntetjük 
el, ha egyszerűen ellenvádat dobunk oda minden igazolás nélkül. 
— Ugyancsak semmitmondó az afféle okoskodás (97. 1.), hogy 
Flaminius inkább diplomata, mint hadvezér, hiszen „a Kynoskephalae 
melletti döntő győzelmet nem ö vívta ki, hanem katonái“. —Nem 
egészen szerencsés a 25. 1. olvasható passus: „Tullus Hostilius, a 
harmadik király, inkább katona volt, mint pap“ ; mert ebből az 
látszik következni, hogy a király első sorban kell, hogy pap legyen.

Ámde az ilyen az egész monographia velejét nem érintő cse
kélységek csak keresve találhatók művünkben. Egészen elfeledteti 
azokat a mintaszerű fordítás, a mely minden íziben egy bőséges 
szókincscsel rendelkező, hamisítatlan nyelvérzékkel biró fordító művé
nek mutatja magát. Kifogásaink e tekintetben szintén csak jelenték
telen dolgokat érintenek. így pl. nem egészen átlátszó a 44. lapon 
olvasható mondat: „a múlt veszteségei után kevés volt a tőke 
és nagynak látszott a risico.“ Nem utánzandó a következő (36. 1.): 
„a nép dühe kiűzte az országból és uj hazát ment keresni,“ 
mivel csak az összefüggésből tudjuk meg ez utóbbi mondat alanyát.
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Kerttlendőnek tartjuk az efféle fordítást: „Antium szemeiényének, 
a hadihajóknak orrait Kómába szállították“ (53. 1.). — Midőn a 
fordító (48. 1.) a „gall zenebonákat,“ említi, gondolkozóba esünk, 
mert a zenebona szó először is nem találó, másodszor pedig itt is 
jobb lett volna, mint több más helyen az eredeti latin szót megtartani 
annyival is inkább, mert a mondat így folytatódik: „e névvel (zene
bonával ?) illették az északról beözönlő ellenség okozta izgalmakat.“
— A ránkór szót minden megjegyzés nélkül használni olyan müvek
ben, melyek első sorban tanulók kezébe kerülnek, nem tartom 
czélszerűnek. Magam is, megvallom, az első olvasásra (57. 1.) 
sajtó hibának néztem, és „rangkort“ conjiciáltam, de másodszori 
felötlésével (89. 1.) már figyelmesebb lettem, és mi tűrés-tagadás 
benne, az akadémiai szótárban voltam kénytelen felvilágosítást sze
rezni. A szónak magyar ékezetes ruhájában épen nem gondoltam 
a franczia „rancore“ és latin „rancor“ szavakra. — A „herczeg 
kéjvágyát“ is (28. 1.) jó lett volna jámborabb szóval lelohasztani.
— „Vidékies zamatnak“ mondani az ismeretes, de természetében 
ismeretlen patavinitast (19. 1.), tán szinte nem járja. De határozot
tan megváltoztatandó a 41. lapon olvasható kép, mely szerint 
Maelius feje elkábult a népszerű tapsok gőzétől. — Egészen meg
foghatatlan, hogyan maradhatott meg (102. 1.) „a zámai győző, a nagy 
Hannibal.“ — Helyes a fordító eljárása, midőn egyes közkeletű 
praegnans latin kifejezéseket eredetiben tart meg, mint „per vin- 
diktam“ (32. 1.), „secessio“ (34. 1.), „sacrosanctus“ (33. 1.), csakhogy 
ugyanazt meg kellett volna tennie az „átkos utczánál“ is, mert bizo
nyos vagyok benne, ha a tanuló valamikor hall a „sacra via“-ról, 
nem is sejti, hogy az azonos az „átkos utczával“. Ilyent nem ártana 
egy kis jegyzetben megmagyarázni; de a szövegben maradjon meg 
inkább az eredeti. A „palatinusi könyvtárt“ (87. 1.) helyesebben 
„palatiumi“ volna. Nem igazolható a „Hispania“, „hispaniai“ szók
nak spanyol osítása (81., 83., 91. 1.). Furcsa alakok a következők: 
„bárkai család“ (86. 1.), „a t;eibeliek“ (37. 1.) Barcas család és a 
tej/beliek helyett, továbbá „a ietiali szövetkezetek“ (11. 1.). Inkább 
Syracusae (83. 91. 1.) mint „Syracusa“, ad normam: Athenae. 
Volshásókról és etruszkokról beszélni nem engedi a következetesség; 
Mealius is felváltva mint Melius szerepel.

Ezek mind csekélységek és nem változtatnak a fordítás egé
szének jeles voltán. A fordító lelkiismeretes gondossága meglátszik 
abból is, hogy sajtóhibáktól úgyszólván tiszta a könyve. Nagyobb 
ily fajta hiba csak egy ötlött föl a 13. lapon, hol „megjegyzés 
helyett „megegyezés“ olvasandó. Általában a kiváló szeretettel készült 
és igen szépen fordított művet, mely első sorban ugyan a tanulók
nak van szánva, meggyőződésem szerint épúgy tanárok és tanár
jelöltek is nemcsak élvezettel, hanem haszonnal is olvashatják.

(Budapest.) Dr. Pruzsinszky János.
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Rajzoló geometria. I. és II. rész a gymnasiumok I. és II. osztálya szá
mára. Írták Mendlik Ferencz és dr. Schmidt Ágoston. Budapest. 1887. Lampel 
Róbert könyvkiadása. 85 és 63 1. Ára '1 frt 2Ö kr.

I  rész. Az előszóban a szerzők így szólnak: ,.Hosszabb meg
fontolás után az utasítások általános elveinek és szellemének úgy vél
tünk leginkább megfelelhetni, ha eltérve az utasítások abbeli javas
latától, bog}7 a szemléltető geometriai oktatás díszítmények taglalá
sából induljon ki, a geometriai alapképzeteket testekből származtat
juk.“ Ezt helyeslem, sőt régóta alkalmazom is, de csak a bevezető 
oktatásban, és csak a koczkára nézve; mert ez a test erre a czélra 
bőségesen elég szemléltetni való anyagot nyújt. A szerzők ellenben 
rögtön bemutatják a koczkát. gúlát, gömböt, hengert, kúpot és 
ezukorsiiveget. Ügy hiszem, a legegyszerűbb geometriai alapfogal
mak megismertetésére egyformán választhatjuk akár a lapmintát, 
akár a koczkát, de semmi esetre sem szabad más testet is bele
kevernünk, mert ez csak nehezíti a tanuló munkáját, holott a lap, 
az egyenes helyzetének és irányának különfélesége, a párhuzamos
ság és merőlegesség fogalma, tehát az e fokon legszükségesebb isme
retek megtanulhatók a koczkáról.

A mi tehát a 2. §-ban a három főkiterjedésről szól, mint e 
fokon teljesen fölösleges, elmaradhatott volna. A 3. §. a lappal 
foglalkozik egészen helyesen, de ismerteti a görbe lapot is, habár 
az egész első osztály anyagában erre semmi szükség sincs. A 4. §. 
első sorában összehasonlítja a könyv a gúla és koczka egy-egy lapját 
és rögtön azt kérdi, ,,miben egyezik meg e két lap, miben külön
bözik V“ Hogyan tudna a tanuló erre megfelelni, mikor eddig még 
egy lapot sem tanult meg leírni ? Mennyivel egyszerűbb lett volna 
azt mondani: ird le fiam annak a testnek egyik lapját. A 6. §. 
megjegyzését ,.az egyenes nem pontok sora, mert a pontnak nincs 
kiterjedése, de azért a pont mozgása által vonal származik“ kihagy
tam volna. Nincs is rá szükség. A 7. és 8. §. ily alakban szintén 
nem szükséges; amaz az egyenes rajzolásáról akar szólni, de semmit 
sem mond; a másik a tört vonalról szólna, de hiszen különbet is 
látott a tanuló a szemléltetett koczkán. Ezt is, épugy mint a 9. és 
10. §-t ,,az egyenest mint irányt“ és „a vízszintes síkot“ sokkal 
szebben szemléltethetjük és beszélhetjük meg a koczkán, ha már a 
szerzők azzal kezdték könyvüket. A 12. §-ban a fiiggélyesség 
fogalmának magyarázatánál pedig okszerűbb lett volna a felfüg
gesztett nyugvó fonál helyzetéről beszélni előbb, és csak azután a 
koczka függélyes éléről. A helyzetet egyébiránt felcseréli a könyv 
az iránynyal. A függő fonálnak is két iránya, de csak egy helyzete 
'an. A 15 — 21. §. helyes, de méltán kérdhetjük, hogy ebben a 
rajzoló geometriában most már legalább a 21. §. feladványaiban 
mért nincs feladat a párhuzamos és merőleges egyenesekre, vagy 
akái a négyzetről is, hiszen oly sokat beszéltek már a koczkáról.

A 22. §. a szöggel foglalkozik általánosan. Pedig a könyv a
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adódik, ezen van szög elég; de ezt a szerzők mellőzik 
ok egész általánosan a szögről, azután megkérdik, hogy 

.к-е a koczkának élei, melyek szöget alkotnak?“ Ez pedig 
л  nagy eltérés az utasítás szellemétől. Az utasítás azt mondja : 

„egyes ékítmények szemléltető elemzéséből s elemeinek rajzolása alap
ján nyerje a tanuló geometriai ismereteinek folytonos bővítését.“ 
Az ékítmények szemléltetése helyett alkalmazták a szerzők a koczka 
szemléltetését — ez helyes, de csak az első órákban — hanem azután 
maradtak volna megyőződésitk mellett; hiszen az a koczka kínálva 
nyújtja a legegyszerűbb és legszükségesebb geometriai fogalma
kat, sőt rajta van a négyzet is, melyre pedig rajzolásunk közben 
már a hálózatnál is szükségünk van, pedig a szerzők is tudják, 
hogy semmit sem rajzolhat a tanuló, mit előbb alkotó elemeire nem 
bontott. A 23—40. §§. a körről bizony várhattak volna még egy 
kissé, mig sorra-kerülnek; az utasítás is az I. osztály tananyagának 
legvégére teszi és okosan, habár megengedi bevezetésképen — az 
első órákban — hogy a rajzszerek ismertetése alkalmával a leg
fontosabb geometriai alapképzetek (egyenes, görbe, kör, szög) leiró 
magyarázásába belebocsátkozhatik a tanár. De végre is ez rajzoló 
geometria, melynek feladata másodsorban a műizlés fejlesztése is ; 
de hát hogyan, és mikor fogja Ízlését finomítani a tanuló, ha most 
meg a húr, érintő, metsző, sugár, középponti szög stb. fogalmával 
foglalkoztatjuk. És itt a szerzők ' körívekből összetett szegélydísze
ket és csillagalakokat rajzoltatnak ; pedig e rajzok már meglehetős 
ügyességet követelnek meg a tanulótól, a milyet az I. osztályú 
növendék nem szerezhetett, ha az egyszerűbb padló- és fonaldíszeket 
sem rajzolhatta még, mert alkotó elemeinek szerkezetét még nem 
ismerhette meg. A szögek másolása és szerkesztése pedig, miről a 
31. és 32. §§. beszélnek, a III. osztály anyagába való; a 36. §-ban 
tárgyalt szögmérő után alkalmazható volna ugyan, de akkor sem 
szerkesztéssel, hanem csak méréssel. Pedig később is igen szeret a 
könyv szerkesztésekről beszélni: 53., 61., 64., 71. §§. És nincs is 
félreértés szerkesztés és rajzolás között, mert az összefoglalásban 
85. 1. olvasható: „ha valamely feladványt vonalzó és körző haszná
latával fejtünk meg, akkor a feladványt szerkesztés által oldottuk 
meg.“ Az I. osztályban nincs szerkesztés. Az utasítás említ ugyan 
itt is körzőt és vonalzót, de sohasem szerkesztést, mig a III. osztály 
anyagának kijelölésében a szerkesztés szó is mindig ott van. A 41. és 
42. §§-ban a symmetriával találkozunk, mely ügyesen van tár
gyalva, de ismét nem a maga helyén, mert előbb kellett volna tár
gyalni a négyszögeket és a háromszögeket. A symmetriára itt úgy 
sincs még szükség, azért az utasítások is más és alkalmasabb helyet 
jelöltek számára.

A 43—53. §s$. a háromszögekkel foglalkoznak. Legyen itt szabad 
megjegyeznem, hogy semmi sem utal arra. hogy okvetetleniil a 
háromszögekkel kellene kezdeni. Az első órákban szemléltetett koczka,
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a hogy a szerzők is tették — ha lapminta nem is — megjelölte 
egyszerű útját a tárgyalás menetének, melyben most a négyzet 
következnék, mint a legegyszerűbb alak. De még itt sem követi 
a tárgyalás fonala az utasítást, mely azt követeli, hogy „szemlél
tető elemzésből nyerje a tanuló geometriai ismereteinek folytonos 
bővítését.“ E helyett tárgyalja a könyv először az általános három
szöget, és csak azután veszi sorba az egyszerűbb alakokat. Sokkal 
okszerűbb lett volna fordítva: ismereteket szerezni és csak azután 
általánosítani. Ugyan ezt a hibát látom a négyszögeknél is, hol 
szintén az általános négyszöggel kezdődik a tárgyalás. És nagyon 
nagy kifogás alá esnek az ilyen „mitől függ a négyszög alakja“- 
féle kérdések is; hiszen nem ez a czélja a rajzoló geometria taní
tásának, hanem igenis, hogy a tanuló helyesen tudjon számot adni 
arról, a mit lát. írja le jól az idomot, hiszen csak az oblongum 
van előtte ; de a szemléltetés első lépésénél csak nem követelhet
jük meg a helyes feleletet erre a kérdésre: „mitől függ a négyszög 
alakja?“ A további sorokban már ügyesen rávezet a derékszögű 
négy szög tulajdonságaira.

Az 59. §-ban találkozunk először a négyzettel: „oly derékszögű
négyszöget, melyben a szomszédos oldalak is egyenlők.......négyzetnek
nevezünk.“ A definitió után következik : „Mit állíthatunk tehát a négyzet 
oldalairól? A koczka határoló lapjai mily idomok?“ s több ily kérdés, 
melyek a definitió előtt helyén lettek volna. Itt kezdenek azután a 
szerzők rajzoltatni derékszögű négyszögből és négyzetből combinált 
diszítményeket, mondván: „a derékszögű négyszög és a négyzet 
alapján különféle diszítményi rajzot készíthetünk, e végből négyze
tes hálót szerkesztünk“ stb. De hiszen nem a rajzolás a czél, hanem 
hogy „az egyes ékítmények szemléltető elemzéséből s elemeinek 
rajzolása alapján nyerje a tanuló geometriai ismereteinek folytonos 
bővítését.“ Tehát a legegészségesebb eljárás ez lett volna: a koczka 
szemléltetéséből szerzett geometriai alapfogalmak elsajátítása után 
rajzolni egyszerű fonaldiszeket, majd padló-mintákat, melyeknek 
alkotó elemeit a rajz előtt már felbonczoltuk.

II. rész. Az utasítások megkívánják a testek ábrázolását is. 
A szerzők megjegyzik, hogy „a tanítás e fokán helyes képek elő 
állításáról szó sem lehet.“ Már hogy nehéz, az igaz; de hogy a 
nehézségeket kikenilendők, hamis útra vezessük tanítványainkat, azt 
semmikép sem lehet helyeselni. A szerzők pedig megteszik mind
járt a legkönnyebbnél, a koczka ábrázolásánál. Ott ugyanis azt mond
ják : „ha a koczkát úgy tartjuk, hogy csupán előlapját lássuk“ 
ttehát a látóhatár vonalon, a szempont előtt), „csekély balra tartó
forgatás a jobb lapot is láthatóvá teszi..............a jobb lapot ferde
egyenközénynyel ábrázoljuk.“ Ez pedig nem egyezik meg a szem
lelet adta tapasztalattal sem, nem hogy a látás törvényeivel, mert 
ha ferde egyenközénynek látszik a jobb lap, akkor vagy az alapot, 
vagy a fedő lapot is látnom kell; vagyis ilyenkor a koczka (az
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előlap négyzetet mutatván) a látóhatár-vonal alatt vagy felett van 
a szemponttól balra. Olyan tanítást nem követelhet az utasítás, 
.melyet maga a szemlélet megczáfol. Az utasítás azt mondja, hogy 
„а II. osztály főanyaga egyszerű alakú testek szemléltetése és főbb 
helyzeteikben való ábrázolásuknak ismertetése és gyakorlásaA A jó 
tankönyvtől ezek szerint megvárhatunk annyit, hogy a koczkát 
legalább fő helyzeteiben tanítsa meg lerajzolni.

A 4—9. §. a térmennyiségek relatív és absolut fekvésével 
foglalkozik alaposan, tárgyilagosan, de rendkívül fárasztóan; nem 
tartja szem előtt a ezélt, mely az egyszerűbb alakú testek szemlél
tetése és e szemléltetésből szerzett ismeretek összegyűjtése és álta 
lánosítása volna. Rendkívül nehéz lehet a tanuló figyelmét feléb
reszteni ilyen bekezdéssel: „képzeljünk egy pontot és egy sikotA 
Azt sem tudja, mért képzeljen. Nem volna-e egyszerűbb odaállítva 
egy testet annak részeiről beszélni; van a gúlán, koczkán pont is, 
sík is. így kezdődnek a 10. és 11. §§. is. Egy rajzban szemlél 
teti a könyv az egyenes helyzetét a síkhoz, és a síkok kölcsönös 
helyzeteit; de bajos elhinni, hogy .e rajzokból jobban megértse a 
tanuló azt a keveset, a mennyire szüksége van, mintha ismét csak 
valamely test szemlélésére támaszkodhatnék. A hengert és kúpot 
szemlélteti a könyv, mert leírásukkal kezdi; de a hasábnál ezt 
nem követi, hanem azt mondja : „hasábot nyerünk, ha . . . . A ; 
pedig csak helyes leírásra van szükség A kúpmetszeteket egyszerűen 
mellőzni kellene, a fiú úgy sem fogja még fel s ezekkel a görbék
kel az utasítás szerint is csak a IV. osztályban ismerkedik meg.

Elég részletes bírálatra támaszkodva mondom ki, hogy a könyv 
nem igazolja czimét, mert ha mint geometria jól megállja is helyét, 
de mint rajzoló geometria nem, hiszen a rajzolásról minél keveseb
bet beszél az első részben is, a második rész pedig csak a koczka 
ábrázolásáról szól egy lapon s az is hibás. A testek önárnyékának 
és vetett árnyékának megrajzolásáról, a megvilágításról nincs benne 
egy betű utasítás, pedig a tanterv követeli. Arra meg nem igen 
támaszkodhatnak a szerzők, hogy a tanár majd megmagyarázza, 
mert tapasztalás szerint a rajzoló geometria tanára nem mindig 
rajztanár is egyszersmind; másrészt a tanulótól olyasmit követelni, 
mi nincs e könyvben, igazi túlterhelés. Ha a szerzők szavaimra hall
gatva, megjegyzéseim szerint átalakítják tankönyvüket és a kijelölt 
értelemben nagyobb súlyt fektetnek a rajzoltatásra is, akkor müvük 
igazi rajzoló geometria és valóban hézagpótló lesz; de így, a mint 
van, tankönyvül nem ajánlhatom.

(Budapest.)
Szemethy Béla.
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KÖZOKTATÁSI SZEMLE.

B E L F Ö L D .

A közoktatásügyi költségvetés tárgyalása.

A képviselőház a közoktatásügyi költségvetés tárgyalását február 
15-én kezdette meg és csak február 21-én, hat napi vita után fejezte 
be, mi közben azonban a február 19-ki ülés elején a népfölkelés költ
ségeiről szóló törvényt is letárgyalta és megszavazta. A közoktatásügyi 
vitának e megszakítása jótékonyan hatott a közhangulatra. Szemben ama 
vita meddő szóharczaival, melyekben oly sokan a frázis, tájékozatlanság, 
személyeskedés és gyanúsítás fegyvereivel küzdöttek, lélekemelő volt az 
a fenkölt egyetértés, mely a népfölkelési vita alkalmával a szónokok 
beszédeiben és a ház határozatában kifejezésre jutott. Évek óta vagyunk 
tanúi ama sajátságos jelenségnek, hogy a közoktatásügyi vitában mintegy 
szabad a vásár a legkülönbözőbb, legszélsőbb és a közoktatásügygyei 
voltakép alig összefüggő elméleteknek, míg igazi közoktatásügyi vitánk, 
melyben társadalmunk ebbeli szükségletei, tapasztalatai, kívánságai nyil
vánulnának, nincsen. Mily érdeklődéssel várják a tanférfiak országszerte 
ezt a vitát, mely a közfigyelmet az iskolára fogja fordítani, s mily csaló
dással olvassák azután a hírlapok tudósításait, melyekben „érdekes jele
netek/4 „személyes támadások,“ „leleplezések“ a legnagyobb helyet fog
lalják el, míg a szakszerű, tárgyilagos felszólalások a legszűkebb téren 
férnek meg és zsugorodnak össze. Honnét e mélyen lehangoló jelenség ? 
Aliért nem szólalnak föl azok, kik közoktatásügyi állapotainkat élénk 
figyelemmel kisérik, hogy tapasztalataikat az egész ország meghallhassa 
s belőlük okulást meríthessen ? A képviselőházban igen sokan hajlandók 
lenézőleg nyilatkozni tanügyünkről, tanárokról s tanítókról; ha beszé
deikből szakismereteikre kellene következtetnünk, nem tarthatnék őket 
ítéletmondásra jogosultaknak. Nem akarunk arról a köteles tiszteletről 
megfeledkezni, melylyel az ország törvényhozásának tartozunk ; de a kik 
bíráskodnak és ítéletet mondanak, azok felelősek is ítéletükért és e 
felelősség érzetéről sem szabad megfeledkezniük. Az idei közoktatásügyi 
■\ita sem a közoktatásügyi budgetet, sem tanügyi állapotainkat nem vilá
gította meg; meglehet, hogy nem tett kárt semmiben: de bizonyos,
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hogy nem is szolgálta a közérdeket, hogy positiv hasznot senki és semmi 
nem merített belőle.

A vita első napján úgynevezett általános vita volt a közoktatás- 
ügyi költségvetésről, azaz sző volt a vallásszabadságról, nemzetiségekről, 
népolvasmányokról, püspöki kinevezésekről, és mellesleg Kovács Albert 
bírálta a közoktatásügyi miniszter tanügyi működését is. Ez a nap volt 
egyszersmind az úgynevezett „legérdekesebb“ is, voltak „jelenetek“, a 
közoktatásügyi miniszter Kovács túlzásait rosszakaratú ferdítésnek nevezte, 
Komlóssy Ferencz pedig oly vihart támasztott a házban, mely majd
nem lehetetlenné tette a tanácskozás folytatását. —  A második napon 
lankadt érdeklődés mellett tovább folyt az „általános vita“, azaz tár
gyalták a zsidókat pro s contra s ezzel az általános vita véget is ért. 
A harmadik napon szó volt az egyetemekről, azaz Hermann Ottó és 
Szilágyi Dezső ismételték a már több Ízben megesett párbeszédüket a 
budapesti egyetemről, Dobránszky Péter pedig a műegyetem, részben 
pedig a saját ügyét szellőztette. Ezen a napon történt először a vita folyamá

ban néhány érdemleges felszólalás az egyetemi és szakoktatás érdekében. — A 
negyedik napon folytatódott az egyetemi vita és megkezdődött a középiskolai, 
mely az ötödik napon is foglalkoztatta a házat, míg a hatodik napon a 
népnevelés ügye oly kevés mondani valót adott, hogy a ház nagy meg
elégedésére még az igazságügyi tárcza tárgyalása is megkezdődhetett 
az nap. De bármily szegényes képet mutatott is a vita, kötelességünk 
tudomást venni a mondottakról, már csak a jó példa, jobban mondva a 
rossz példa elkerülése kedvéért is. Talán mi tanárok is jobban járnánk, 
ha saját nyilatkozataink, törekvéseink, működésünk alapján ítélnének 
meg bennünket a legnagyobb szigorúsággal, de igazságossággal is.

Már az első napon, az általános vita alkalmával, került szóba 
középiskolai oktatásunk. Lesskó István, nyilván a középiskolákat értvén, 
felszólalt a drága tankönyvek s tandíjak ellen. A Bach-korszak tanügyi 
rendszerét átplántáltuk, de nem tanultuk meg tőle a szülők iránti kímé
letet. Bach idejében a tankönyvek harmadrész annyiba kerültek s az évi 
tandíj 6 frt volt. A régi iskolának az is volt egyik jelessége, hogy „a tanulót 
szellemileg nem terhelte, nem tömte agyon, testileg nem nyomorította el, 
mint az új iskola.“

A közoktatásügyi miniszter furcsának találja, hogy Lesskó kikel 
a kormány ellen, mert a német tanrendszert terjeszti. Hát azt a tan
rendszert. a mely a jelenlegi előtt létezett, talán Sárosmegyében találták 
fel ? Az a taprendszer. a mely ma Magyarországon létezik, többé-kevésbbé 
némi módosításokkal, egész Európában el van fogadva. О nem hozta be



e rendszert, ő már készen találta. LZimáudy Ignácz közbeszól : Csak megron
totta !J „A képviselő úr majd korrigálni fogja ezt a maga idejében, midőn 
cultusminiszter lesz. (Derültség.) Én nem rontottam meg ; megrontottam 
volna, ha a tanrendszert minden évben megváltoztattam volna. Én a tan
rendszer hiányait igen jól ismerem, de egy hiányos tanrendszer, consequen- 
tiával keresztülvive sokkal jobb, mintha a tanrendszer folyton változik. 
(Helyeslés jobbfelől.) Mondom, ismerem e tanrendszernek hiányait, mert 
én nem szoktam a világot a bureau szobájából, mint talán a tisztelendő 
ur (Leskó István képviselőre mutat) parochiájának ablakából nézni. (Moz
gás és zaj balfelől. Halljuk ! jobbfelől.) Én a tanrendszer minden módo
sítása alkalmával az ország legelső tanférfiaival szoktam tanácskozni. 
[Ugrón Gábor közbeszól: A Kármánokkal! (Nagy derültség.)] Épen 
Kármánnal nem. (Zaj.) Ha én lettem volna miniszter akkor, mikor a 
régi tanrendszer megszűnt és újról kellett gondoskodni, — mert ismertem 
a régi tanrendszer minden jó és rossz oldalát s mondhatom, mindig az 
első eminensek közt voltam, (Tetszés.) mikor iskolába jártam: tehát az 
alatt a rendszer alatt is tanultam; — mondom, ha nekem kellett volna e 
rendszert átalakítani, sokat máskép csináltam volna, hanem egy napról 
a másikra tanrendszert és tantervet megváltoztatni nem lehet. Azon pana
szokkal is sokat foglalkozom, hogy a tankönyvek sokba kerülnek, de 
nem az én hibám, hogy minden fiatal ember, ki az iskolát elvégzi s 
leteszi a képesítési vizsgát, kezet fog egy vállalkozóval és tankönyveket 
ír. Ez ellen is sokat teszek és erősebb rendszabályokhoz fogok nyúlni. 
[Ugrón Gábor közbeszól. A Gönczy-féle mappa monopóliuma ! (Zaj.)] 
Lehet, hogy visszaélések folytán oda fognak jutni a dolgok, (Zaj.) ha 
nem is én alattam, talán utódom alatt. A tanpénzt illetőleg, mondhatom, 
hogy nincs Európában állam, hol a tanpénz csekélyebb volna, mint nálunk; 
a szegény fiuk pedig, kiknek hajlamuk van a tanulásra, fölmentetnek a 
tanpénz fizetése alul. Felhozta a képviselő ur a túlterhelést : ez is csak 
phrasis. (Élénk derültség. Felkiáltások a szélsőbaloldalon: De ez igaz!) 
Igaz, túlterhelés létezik, de ennek oka nem a rendszerben, hanem a 
tanárokban fekszik. (Egy hang a szélsőbaloldalon : Az a baj.) Csak mél- 
toztassék türelemmel lenni, majd erről is fogok szólam. Egy tapintatos 
tanár, a ki tudja, hogy mily határok közt kell tractálni a tudományt, 
nem fogja az illető tárgyra nézve a túlterhelést előidézni. A mi a tanu
lók egészségét illeti, méltoztassék elhinni, hogy ezen tárgyat jobban 
ismerem, mint a képviselő ur és én az iskolában keresztülvinni is aka
rom. Az imént egy közbeszólás történt, hogy baj, hogy á túlterhelés a 
tanároktól függ. Erre nézve megjegyzem, hogy minden a tanároktól függ, 
mert minden téren minden az emberektől függ: a legrosszabb tanrend
szer mellett is lehet sikerrel tanítani, és viszont a legjobb tanrendszer 
mellett is lehet sikertelen a tanítás. De miután ezen dolgokról beszéltem, 
megjegyzem azt, hogy ha nagy pénzerő állana rendelkezésemre, akkor 
már régen egy Ecole normale supérieure-féle internatust állítottam volna, 
a milyen Francziaországban, különösen Párisban van, hol a tanárok nem
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■csak oktattatiiak, hanem neveltetnek is. (Helyeslés.) Mert vannak igen 
jeles tanáraink, de — igen szomorú —  vannak olyanok, a kik nevelnek, 
pedig őket magukat is nevelni kellene. (Élénk derültség.) Méltóztassék 
elhinni, hogy én, ha nekem az a kellő pénzerő rendelkezésemre állana, 
sok üdvös dolgot tudnék alkotni, melyeknek így el kell maradniok. (Lökő 
Géza: Dicső-Szt.-Márton! (Zaj.)] A dicső-szt.-mártoni iskola meg fog 
szüntettetni. Én nem vagyok infallibilis. Ha bizonyos nagy vidékről 
■egyhangúlag azt kívánják, hogy ott iskola állíttassák fel : felállíttatjuk, de 
a mint tapasztaljuk, hogy az nem látogattatik s nem felel meg hivatá
sának : megszüntetjük. Én is ki lehetek téve tévedéseknek, csak önök 
hiszik, hogy nem tévedhetnek. (Derültség.)“ Miután beszéde további 
folyamában az állami népiskolákra s a „Jó Könyvekére vonatkozólag 
nyilatkozott, felel Komlóssy egy minapi interpellátiójára, akar-e a zsidók 
számára külön gymnasiumot állítani. „Erre válaszom igen egyszerű: 
nekem a törvény, de különösen a középiskolákról szóló törvény sem azt 
a jogot nem adja, sem kötelességemmé nem teszi, hogy a felekezeti 
gymnasiumok számát szaporítsam. Ha a felekezetek köréből nem támad 
mozgalom ily irányban, én nem állhatok ily tervvel elő. (Helyeslés.) Fel
említem azonban, hogy a rabbi-semináriumnál, mely igen nagy sikerrel 
működik — és meglátják az antisemiták, ha még egy pár évig élnek, 
(Derültség) minő nagy hatása lesz azon intézetnek, ha az izraelita hit
községek miveit, tanult, felvilágosodott rabbik-kal lesznek ellátva, e semi- 
nariumnak mondom, mint előkészítője a theologus cursusnak, öt gymnasi- 
alis osztálya van, melyben nagy sikerrel tanítnak s miután ez létezik, 
nem lehet egész gymnasium felállítását újonnan kezdeményezni. Néhány évvel 
ezelőtt próbát tettem és az eredmény az, hogy nemcsak izraeliták, de 
keresztények is nagy sikerrel tanúltak az intézetben, de miután láttam, 
hogy idegenkednek az izraeliták külön intézet felállításától, és azt 
mondják, hogy practicus elvekből nem kívánják azt, hogy gyerme
keik közül azok, a kik latin, classicus irányú pályákra készülnek, 
az elején, az első iskolai években a keresztényektől elkülönözve tanul
janak, ezért nem éreztem magamat jogosítva arra, hogy ez irányban, 
tovább haladjak, kérem a képviselő urat, ha felszólal, méltóztassék ezt 
tudomásul venni, mert ez ügyben többet tenni nem vagyok képes. 
(Helyeslés.)

K o v á c s  Albert elismeri, hogy a miniszternek van érzéke a köz
oktatás iránt, minden iránt van érzéke, mindenből is csinál valamit, de 
a mit csinál, el is rontja csakhamar. A tervnélküliség, mely politikájának 
egyetlen biztosan megállapítható jellegvonása, a pénzügyi bizottság jelen
téséből is kitűnik. Ennek bizonysága a latin nyelvnek mint rendkívüli 
tárgynak a reáliskolában való tanítása. Ha ez átmenet akar lenni az 
egységes középiskolához* szívesen üdvözli. De az-e ? A középiskolai 
oktatás czélja a formai képzés, az agy fegyelmezése arra, hogy huzamo
san egy tárgy mellett tudjon maradni, következetesen gondolkodni és 
kitartóan dolgozni. A czélravezető eszközökre nézve azonban nézeteltérés 
van. A nagy többség úgy véli, hogy semmiféle tananyag nem tudja ezt

32Tanái egyesületi Közlöny. XX.
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a formai képzést úgy megadni, mint a latin és főleg a görög nyelv 
tanulmányozása. A másik fél szerint ugyanezt a formai czélt el lehet 
érni a modern nyelvek tanításával is, s a mellett egy modern nyelv 
tudása még nagy gyakorlati jelentőséggel is bir. Ha ez utóbbi igaz, 
akkor minden gymnasiumot át lehetne alakítani reáliskolává ; ha az előbbi 
áll, akkor minden reáliskolát át kell alakítani gymnasiummá. Mert a 
főezél, a formai képzés, oly fontos, hogy az egész tananyag mivolta és 
mennyisége e mellett alárendelt fontosságú. Mondják is, hogy a zsidó 
fiú elmebeli élességét a Talmud éleseszü szőrszálhasogatásai adják meg, 
melyek pedig mint ismeretanyag semmit sem érnek. Tény, hogy a Talmud- 
iskola növendékei kiváló mathematikai tehetséggel bírnak. Nem akar 
ugyan a Talmud tanítására súlyt fektetni, és nem akarja belőle azt a 
következtetést levonni, hogy a Talmud-iskola jobb előkészítő a poly- 
technikumra, mint a reáliskola, de hogy a gymnasium jobb, bizonyítják 
a statisztikai kimutatások és bizonyítja az élet, mert az igazán tervező 
és feltaláló mérnökök általában gymnasiumi növendékek voltak. Moltké- 
nak tulajdonítják azt a mondást, hogy az ő legjobb katonatisztjei azok, 
a kik görögül is tudnak s ő valamely önálló elhatározást feltételező fel
adattal nem szeret megbízni oly tisztet, a ki görögül nem tud. О maga, 
a szónok, egy több napon át tartó tanácskozás alkalmával egy képvise
lőtársának praecis és tiszta logikájából kitalálta, hogy az illető tud 
görögül. Eldöntötte már a miniszter e kérdéseket ? Ha igen, miért nem 
hozza be a latin nyelv tanítását a már kipróbált terjedelemben ? Ha 
pedig nem, miért zavarja meg vele egy kiképzett tanítási rendszer folya
matát s miért gördít akadályokat e kérdés tisztázása elé ? Szóló azt 
hiszi, hogy a miniszter nem tette föl magának e kérdést. Különben rég 
megbízta volna a polytechnikum tanái'ait, hogy ez irányban megfigyelé
seket tegyenek, a mint Zürichben történt. De a miniszter csak könnyebbé 
akarja tenni a reáliskolai tanulóknak a latinból való bizonyítvány szer
zését s törvényesíteni akarja a nagyobb felületességet. Néhány évvel 
ezelőtt bőven osztogatta a miniszter a görög nyelv tanulása alól való 
fölmentést; nem akarja a minisztert sérteni, de mintha neki is elenged
ték volna diák korában a görög nyelv tanulását, oly nagy ellenszenvet 
tanúsít iránta. [ T r e fo r t  A g .  min. közbeszól : Én kétszer is tanultam, de 
nem tudok (Derültség.)] A miniszter most megkerüli a törvényt, hogy 
azok a jó szegény fiúk mégis jogászok lehessenek, a nélkül, hogy görögül 
kellene tanulniok. Ez is tehát csak experimentálás, mely nem lesz 
hosszabb életű és szerencsésebb, mint a geograpliiai tanterv. Mert a geo- 
graphiát most így tanítják : Itt fekszik Máramarosmegye, itt terem a fenyőfa, 
és ekkor a tanár kitér a növénytanra s eltanítja a fenyőket. Továbbá 
itt terem a medve és következik egy darab állattan a medvéről. Végül 
itt lakik az oláh s akkor megtanítja a gyermekeket oláhúl. (Nagy de
rültség.) Ilyen módon, az egy csillagászatot kivéve, mindent el lehet 
tanítani a földrajz nevezete alatt. Hanem az ily tanítás teremti azután 
meg a felszínes és zavaros észjárást, mely nem tud egy tárgy mellett 
megmaradni, szüntelen ide-oda ugrál. Midőn a miniszter ezt a rendszert
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inaugurálta, aligha jó szakemberektől kért tanácsot, csak olyan hivatalos 
tudósoktól, kik nem ismernek magasabb hivatást, minthogy a miniszter 
úr ötleteit visszhangozzák s bámúlják. bármilyen furcsáknak találják is 
azokat magukban. —  Szónok itt áttér a krisztinavárosi tanítóképző
intézetre, melyen alkalmazva van 49 hivatalnok, köztük 40 tanár. Ennek 
a kis universitásnak nincsen semmi jogi alapja. Miért nem rendezi a 
miniszter az intézet állapotát törvényesen ? De a miniszter szereti az ily 
rendezetlen állapotokat, melyeket ötletszerüleg meg lehet változtatni is. 
Úgy látszik ötlet volt az a gondolata is, hogy az összes középiskolai 
tanárok számára állami nyugdíjintézetet létesítsen. Egyszer megígérte, 
azután egy körlevél által az illetők vágyát felfokozta, azután abba hagyta. 
Pedig semmiféle más intézkedéssel nem tehetne akkora szolgálatot az 
államnak, mint ezzel. Most a szónok áttér a költségvetés pénzügyi olda
lára. A miniszter úr költségvetései eddig összes társai közt legkevésbbé 
voltak reálisak, a mostani is körülbelül ilyen s főleg a népnevelésre fölvett 
költségek most sem lesznek elegendők. A felsőbb leányiskolák dotáczióját 
újra tetemesen fölemelte, mintha ez idő szerint Magyarországnak semmire 
se volna nagyobb kedve, mint a „Blaustrumpferei“ terjesztésére. E ked
vezés látszik a női praepafandiák iránt is, tanerőkben és közoktatásban 
egyaránt. Míg a budai íiúpraeparandiánál egy professornak átlag 18 órája 
van legalább, addig a női praeparandiánál csak 10— 12. Pedig a nőtaní
tók most nem oly kapósak többé, mint azelőtt és számukat nem kellene 
mesterségesen szaporítani. Ezeknél csak egy szükségtelenebb költség van 
s ez az iparos iskolák miniszteri biztosának a fizetése. Végül szónok 
rátér a dévai reáliskolai internatus költségeire s ellenmondást lát abban, 
hogy a pénzügyi bizottság kimondja, hogy nem bocsátkozik az internatus 
elvi kérdésének vitatásába, de a költséget mégis megszavazza. 0  az 
internatus ellen van. Félszeg embereket nevel és e miatt az utolsó évti
zedekben Nyugat-Európában majdnem mindenütt bezárták az internatu- 
sokat s Magyarországon is, bár 1848 előtt majdnem minden protestáns 
iskolánál volt internatus, a Királyhágón innen már csak egy van, a 
többit megszüntették. Ily tényekkel szemben a miniszter egy darab XVI. 
századot akar életbe léptetni. A miniszter minden ötletét kétszer fizetteti 
meg az állammal, először akkor, mikor életbe lépteti, másodszor pedig 
akkor, mikor az életből kilépteti.

A  k ö z o k ta tá s ü g y i  m in i s z te r  kijelenti, hogy a részletes vita alkal
mával felel majd azokra, melyek voltakép oda tartoznak. A mit szóló a 
görög nyelvre nézve mond, absolute nem áll. A képviselő úr talán tud görögül, 
de a költőkkel bizonyára nem sokat foglalkozott s a görög sculpturáról 
fogalma sincs. A sophistákat tanulmányozta és azoktól eltanúlt rossz
akarattal ferdíteni. Ő, a miniszter, mindig a görög nyelv mellett küzdött 
és maga kérte, hogy a görög nyelv tanulása alól való fölmentés jogát 
tőle elvegyék. Mégis minduntalan ostromolják még most is ez irányban, 
ő  ki fog jönni a népnevelési költséggel, meglehet, hogy lesz egy kis 
túllépés, nagy azonban nem lehet. Az sem igaz, hogy az occidentalis 
Európa megszüntette volna az internatusokat, megvan az Francziaor-
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szagban, meg Angliában. Itt a miniszter elmondja, hogy egy magyar- 
országi tanítóképzőben, mely nincs internatussal összekapcsolva, mily 
állapotok fejlődnek ki. Farsangban és disznótorokban nagy szerepet ját
szottak a képezdei ifjak s tavaszszal, mikor a gazdák a tanyára mentek, 
még egyebet is tettek. A részleteknél a miniszter ki fogja mutatni, hogy 
a képviselő vagy nagyon tévedett, vagy pedig öntudatosan ferdített. —  
Kovács Albert visszautasítja azt a vádat, hogy ferdített. — A  m iniszter 
ismétli, hogy a görög nyelvnek soha sem volt ellensége ; a mit Kovács 
a tanítóképezdékről mondott, szintén nem igaz ; a mit a földrajzi taní
tásról mondott, ugyancsak nem áll, mert a Közokt. Tanácsban a minisz
ter ragadta meg az initiativát a tanterv megváltoztatására. Az ínterna- 
tusra nézve sem mondott Kovács igazat. —  A z  előadó. Országh Sándor 
is visszautasítja Kovács vádjait a pénzügyi bizottság ellen. A bizottság 
nem bocsátkozott az internatus elvi kérdésének vitatásába s a dévai 
internatus költségeit mégis megszavazhatta, mert ezt az internatust helyi s 
kulturális okokból szükségesnek tartja. — Az ülés további részét Komlóssy 
Ferencz beszédje s az általa fölidézett botrányos jelenet foglalta le, 
melyben majdnem az egész ház a legnagyobb felháborodással utasította 
vissza a szóló mélyen sértő insinuatióit, melyekre a miniszterelnök is néhány 
energikus szóval reflektált. Befejezésül következett Mocsárt/ Lajos beszéde 
a nemzetiségek érdekében, melyet saját pártfelei is a legnagyobb vissza
tetszéssel fogadtak. E beszéd következtében a párt tudvalevőleg meg
tagadott minden solidaritást Mocsáry nemzetiségi politikájával s Mocsáry 
ki is lépett a pártból. Mocsáry panaszolva említette beszédében, hogy a 
lőcsei gymnasiumból nyolcz ifjút állítólag államellenes üzelmek miatt 
kirekesztettek. Ez ifjak 14— 16 évesek voltak, csak egy volt köztük 17 
éves. Vétségük miből állott ? Nem tettek egyebet, minthogy egyik tár
suknál, kinek jobb lakása volt, összejöttek, ott tót lapokat olvastak, tót 
dalokat énekeltek. Szó sincs róla, hogy botrányt okoztak volna. Nem 
csináltak belőle titkot, hogy tótok, e miatt gyakran súrlódások támadtak 
köztük s tanulótársaik közt, ez utóbbiak feladása képezte az Ítélet alapját. 
Mocsáry nem tartja igazságosnak, hogy e miatt el kellett őket terelni 
pályájukról, megbélyegezni, s hogy ezzel praemiumot tűznek ki a tanulók
nak, hogy egymás közt a feladó szerepét játszszák. Sajnálja, hogy a 
miniszterelnök nem utasította a kellő határok közé a miniszter túlbuzgó
ságát. — Másnap a miniszterelnök megfelelt Mocsáry beszédének e 
részére is. Bizonyára nem tilos, hogy az ifjak tót újságot olvassanak és 
tót dalokat énekeljenek. De ha a tót újság, a melyet olvasnak, csak 
az, mely a magyar sajtószabadság köpenye alatt, a magyar állam ellen 
tör, ha az a dal, a melyet énekelnek, csak az a tót dal, a mely a ma
gyarság törpeségét hirdeti és a Magyarország elleni gyűlöletet terjeszti : 
akkor ez nem szabad és a magyar államban levő iskolákban ily szellem 
terjesztői, nem szabad, hogy legyenek.

A  vita második napján , febr. 16-án, az antisemiták felszólalásai 
foglalták el a legnagyobb tért ; középiskolai kérdések alig kerültek szóba, ha 
csak azokat a statisztikai összeállításokat nem tekintjük annak, melyekkel a
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felszólalók a középiskolai tanulóknak felekezetek szerint való megosz
lását illustrálták. — G r u b e r  János vádolja a minisztert, liogy maga 
mozdítja elő a febris gymnasialist, mivel bizonyos állások elnyerését 
négy vagy hat gymn. osztály elvégzéséhez köti. A zsidóknak a közép
iskolákban s az egyetemen való elszaporodásában nagy veszélyt lát a 
keresztény társadalomra, mert a középiskolákból nem szőrül ki a zsidó, 
hanem kiszorulnak a keresztények. Legalább alkosson a miniszter tör
vényjavaslatot, mely a zsidókat a középiskola s az egyetem költségeihez 
való hozzájárulásra kényszerítse, abban az arányban, mely a látogatásnak 
felel meg. Ha pedig a zsidók szükkeblüsége ez elől elzárkóznék, alkos
son a miniszter egy másik törvényjavaslatot, mely a zsidókat külön 
önálló középiskolák s egyetemek felállítására kötelezze. — V eress József 
számokat hoz fel a zsidó tanulók szaporodására vonatkozólag, azután 
kiszámítja, hogy a zsidók azáltal, hogy gyermekeik számára nem állítanak 
külön népiskolákat, 1,700.000 irtot takarítanak meg évenként, a közép
iskoláknál pedig hasonlókép 800,000 frt. Csodálja, hogy a keresztények 
nem ébrednek fel egyszer s nem zárják el intézeteik kapuit a zsidók 
elől. Utasíttatni szeretné a minisztert, szólítsa fel a zsidóságot, hogy az 
e tekintetben szükséges lépéseket tegye meg és piruljon azért, hogy más 
felekezetek kegyelméből taníttatja és képezteti a maga gyermekeit urakká, 
mert az szégyen reájuk nézve és káros a keresztényekre. —  N e n d tw ic h  
Károly említi, hogy Magyarországon nem viseltetnek kellő tisztelettel a 
tudomány emberei iránt és azért nem is fejlődnek itt a tanúlmányok. 
Trefort miniszternek legnagyobb elismerését fejezi ki, hogy a tudomá
nyosságot folyton emelni iparkodik és oly intézeteket létesített, melyek 
külföldön is mintául szolgálhatnak. — T Jllm an n  Sándor felel Yeressnek. 
Megemlíti, hogy szó volt zsidó gymnasium felállításáról, a terv is készen 
volt már, és a zsidóság nem is az ezzel járó áldozatoktól riadt vissza, 
hanem mert számosán nem tartották czélszerünek, hogy a zsidóság 
elzárja magát a többi felekezetektől. — P u lszJ cy  Ferencz is felszólalt, 
az antisemiták ellen fordulva, de a zsidóknak is azzal a jó tanácscsal 
szolgálva, hogy a keresztény tanintézetekben tegyenek alapítványokat, 
létesítsenek stipendiumokat, nem a zsidó fiúk, hanem a kitűnő fiúk 
számára ; hisz úgy is tudjuk, hogy ha ezt teszik, a stipendiumok leg
nagyobb részét a zsidó fiúk kapják, mert a zsidó élelmesebb, szorgal- 
masabb, sokkal többet tanúi. Az ülés végén O la y  Lajos általános helyes
lést keltett, midőn Komlóssy támadásaival szemben kijelentette, hogy 
Trefort miniszterre az egész ország büszke s Komlóssy támadása merény
let volt nemcsak Trefort, de az egész magyar nemzet ellen.

A  v i t a  h a r m a d ik  n a p j á n , február 17 én, az egyetem ügyei kerültek 
szóba Szívesen tudósítanék közönségünket az ez alkalommal fölmerült fontos esz
mékről, mert az egyetem ügyei, habár csak közvetve, bennünket is mélyen 
érdekelnek, csakhogy nem igen akad, miről írni tudósítást. Csakis H e r m a n  
Ottó beszéde emelkedik ki; a maga erőszakos és egyoldalú, de elmés és az 
igazságnak magvát tartalmazó módján bírálja a budapesti egyetemi állapotokat. 
.Megemlíti, hogy a miniszter egy kedvelt eszméje életbe kezd lépni, a c u r s u s o k  
behozatala, de mint, bár nem egészen biztos forrásból, hallja, be is követke
zett már a licitatio ; ha az assistens 10 írtért hirdet cursust, akkor hirdet a
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tanár 8 frtosat Azután rátér az egyetemi tanárok irodalmi működésére. Az a 
tanár, a ki csak előad s irodalmilag nem működik, az ő szemében egy haj
szállal sem ér többet, mint a színész. A mely perczben visszalép a katliedrá- 
ról, senkinek sincs módjában, hogy az ő módszeréről magának fogalmat alkos
son. A mi egyetemünkön dívó ama szokás pedig, hogy a tanár átnézi vala
mely tanuló stenogrammját, irodalmi működésnek nem tekinthető. Jellemző, 
hogy midőn a múlt évben összegyűltek a philologiai tanárok tanácskozásra, 
az a gyülekezet, a melyben képviselve voltak Magyarország középiskoláinak 
legjobb philologia! tanárai, ezeknek szine-java az utolsó consequentiában abban 
állapodott meg, hogy a latin és egyéb holt nyelvekben való előmenetel azért 
nehéz, mert nincsenek jó tankönyvek. A discussio további folyamában azután 
felvetődött az a kérdés, hogy mit kell tenni, hogy legyenek jó tankönyvek, 
és akkor az egyik tanár egyszerűen azt mondta : a tankönyveket kellene vala
kivel csináltatni, pl. a tudományos akadémia vállalkozhatnék rá. íme philolo- 
gusok kiállítják maguknak a testimonium paupertatist, hogy ők a classikus 
nyelvek tanítói, oktatói, nem tudják maguk csinálni a szükséges eszközt, a 
tankönyveket, hanem neki indulnak országnak-világnak, hogy fogjanak vala
kit, a ki nekik egy szükséges és jó tankönyvet Írjon. (Derültség. Ügy van ! a 
szélsőbaloldalon.) Vannak az egyetemi tanárok közt irók, tankönyvirók is, de 
ezen tankönyvek legnagyobb része egészben véve még sem egyéb, mint 
magyarra fordított compilatio. Ha veszsziik ezt a működést, hol tehát előt
tünk áll a szakférfiú, akkor a legelső sorban azt fogjuk találni, hogy nem 
tűznek ki maguk elé nagy problémákat, hanem a speczialitásba elmerülve 
egyszerűen baktatnak a külföldi működés útján és a mit egy külföldi szak
értő, kutató nem tart lényegesnek, hogy a maga munkája keretébe felvegye, 
azt ők lemorzsolják, s ezen lemorzsolás alapián lesznek tudósok. Kezd pl. 
most divatba jönni az, hogy a magyar tudományos Akadémia, a mely
nek körében az egyetemi tanárok bizonyos működést kifejtenek, majd
nem egész köteteket ad ki csupa vendégek munkáiból, tehát nem a mű
ködő, nem a választott tagokéból. Ha az ember azon vendégeknek minősé
gét veszi, kik azok ? A tanár oda vezeti discipulusait és a discipulusnak a 
laboratóriumban végzett elaborátumát előterjeszti a magyar tudományos Aka
démiának, mintegy valósággal ezen intézményhez illő dolgot. Ezek a dolgo
zatok pedig olyanok, hogy a tanár adta talán az impulsust és a tanár corri- 
gálta és hogyha a discipulus alól kiveszszük a tanárt, marad egy nagy semmi. 
Ebből azután következik, hogy azon ifjú vendégek, a kiket a nemzet tudo
mányosságának első fóruma elé visznek, mindjárt az első lépéssel valami rop
pantul el vannak bizakodva. Ezeknek elérni valójuk többé e téren nincs, pedig 
nincsenek készen. így neveltetik tehát egy generatió, a mely ha nincs is 
kész. az anyagiak és állomások dolgában a legmagasabb igényeket táplálja. 
Ez nem készül többé arra, hogy a tudomány terén mélyrehatóig működjék, 
hogy küzdjön és bizonyítsa be a rátermettséget, hanem hivatkozik arra, hogy 
„én már 18 esztendős koromban a magyar tudományos Akadémia előtt állottam 
és értekeztem.“ Ez a dolognak egyik oldala ; a másik oldala pedig, hogy két
ségtelen tény, hogy Magyarországon a szaktudást nem respektálják, és hogy 
az gúny tárgya. De miért nincs Magyarországon a szaktudósnak semmi tekin
télye és mért gúny tárgya az úgynevezett praxis szempontjából? A magyar 
szakirodalomban különösen abban, a melyet a budapesti egyetem tanári kara 
gyakorol, merőben veszendőben van a m a g y a r o s s á g  s ze lle m e . Ez az irodalom 
nyelvileg egyáltalában nem áll meg Az nem tükrözted vissza a magyar 
geniust semmiképen. Azt megérti egy szűkebb kör, de annak intensiv hatása 
nincs. Vegye valaki kezébe Helmholz valamelyik munkáját s az első sorból 
ki fogja olvasni, hogy azt német ember írta, a tizedik sorból tudni fogja, 
hogy azt Helmholz irta. Vegye kezébe Darwin munkáit és az első sorból ki 
lógja olvasni, hogy azt angol ember irta, a tizedik sorból pedig azt, hogy 

árum irta; és vegyen elő bármely szakmunkát külföldi tudóstól, annak a 
nemzetnek tudományos geniusa és tudomáii37os gondolkozása kiragyog belőle, 

e \eg je  elő valaki a mi kiadványainkat, legyen az tankönyv, legyen az
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akadémiai értekezés vagy bármi, arra rá kell mondani azt, hogy ezt meg
írhatta akárki, mert azoknak szellemi fordulatai annyira hasonlítanak egymás
hoz, mint a mézes kalácsos bábok, melyek mind egy formában, egy kaptára 
készültek. Valóságos igazságtalanság és tökéletes valótlanság a dologról azt 
állítani, hogy a magyarság csak azóta foglalkozik tudománynyal és tudományos 
irodadalommal, mióta itt Budapesten iratnak a könyvek. Talán öt vagy hat 
kivétellel, nincs Magyarországnak magasabb tanintézetnél tanára, kinek valami 
fogalma volna arról, hogy Magyarország a régi Bugát előtti időben ko
molyan és behatóan foglalkozott a tudományos irodalommal, hogy az a 
tudományos irodalom a korhoz képest valósággal a színvonalon állott, és 
hogy ennek styljéről és egész felfogásáról, szemlélődéséről visszaragyog a 
magyar nemzet geniusa maga. Ez tartalmazza azon requisitumokat, me
lyeknek segítségével az irodalmat, a tudományosságot ép úgy, mint bármi 
mást, hatékonynyá lehet tenni, intensiv hatását fokozni lehet. A buda
pesti egyetemi tanár, legalább a legnagyobb rész, a typicus tanár, úgy 
fogja fel a dolgot, hogy előtte nagy tabula rasa van és a mi a múltban volt, 
az valóságos semmi, elcsapni való, és hogy ő az a fáklya, a ki már most 
világítani fog. Ilyenképen a culturának fejlődési processusa nem lehet, mert 
az egész fejlődési menetet kettészakítja, és teremt egy árkot, melynek betöl
tése azután véghetetleníil nehéz. Az, ki a nemzet szellemi fejlődését fokról- 
fokra nem kiséri, a ki magát azzal nem azonosítja és nem kutatja mélyebben 
azon rugókat, az soha annak a nemzetnek kultúráját nem fogja sikerrel 
sem írni, sem élő szóval hirdetni. A mai úgynevezett tudományos irodalom 
charakterét véve és összehasonlítva a múlttal, azt fogjuk találni, hogy azok 
a régi becsületes magyar emberek és irók megmondták az előszóban, hogy 
„a drága nemzetnek akarok szolgálatot tenni, ez lelkesít engem“ és a munka 
szövegéből egyszersmind meg is látszik, hogy az iró be is akarja váltani s 
törekedett is erre. Ma előállanak munkácskáikkal, melyek oly nyelven vannak 
írva, hogy az ember visszakapja a, fülét, hogy összeszorúl a szíve és meg
undorodik tőle kedélye és lelke. És az első út vájjon hová vezet? Újságok 
szerkesztőségeibe, hogy hirdessék urbi et orbi, hogy mily nagyszerű munkák 
ezek, a magyar nemzet mily büszke lehet reájuk. — Ezzel kapcsolatban fej
tegeti a  h a r m a d ik  e g y e te m  ügyét, melyet S z e g e d e n , a magyarság kellő közepén 
kell felállítani. Beszédje vége felé még egyszer megtámadja a budapesti egye
temi tanárokat, kiket culturalis ,.geschaftelők“-nek tartanak. Ezzel kapcsolat
ban élénk szóváltás indúl meg Herman Ottó és S z i l á g y i  Dezső közt, mely 
tisztán szók körül forog s nem érdemes arra, hogy e folyóirat hasábjain tar- 
tósabb megemlékezés tárgya legyen. — A  k ö z ö l t ,  m in is z te r  is felel Herman 
Ottónak. О is, mint Szilágyi, óvást tesz az ellen, hogy az egyetemi tanárok 
mind gseftelnek. Vannak kitűnő tanárok, kik komolyan fogják fel hivatásukat 
és kiknek működése nem fog nyom nélkül elenyészni, megmarad az növen
dékeikben testesítve. Herman is jobban tett volna, hogyha a helyett, hogy 
általános kritikát gyakorol az egyetemek fölött, beleilleszkedett volna a nor
mális keretbe és működött volna mint tanár. A miniszternek nincs kitogása 
Szeged ellen, de a harmadik egyetemet oly helyen kell felállítani, a melyen 
igénybe is fog vétetni. Mert mit fogna használni egy harmadik egyetem fel
állítása, ha nem látogatnák kellőleg ? Azon czélok egyike, melyet egy har
madik egyetem felállításával elérnünk kell, az, hogy bizonyos elemek töme
gesen ki ne menjenek az országból és oly nézetekkel és érzelmekkel saturálva 
ne jöjjenek vissza, melyek a magyar kultúrát nem mozdítják elő: Ez egyik 
motívum a harmadik egyetem felállítása mellett, de a főok az, hogy legyen 
az országban a tudományoknak egy harmadik focusa, azonban az említett 
praktikus tekintetet szintén nem lehet figyelem nélkül mellőzni. A magyar 
geniusra ő is nagy súlyt helyez. Igenis a magyar culturát magyar geniusnak 
kell vezetnie: de van-e általában tökéletesen önálló cultura Európában í Nin
csen. Bizonyos solidaritás a culturák közt mindig van, még a franczia cultu
rát sem véve ki, az sem egészen önálló ; pedig az erős cultura. Hála Istennek, 
Magyarország culturája a nyugati culturával benső összeköttetésben van már.
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A magyar tudományosság fölött, igaz, mindenesetre a magyar geniusnak kell 
uralkodnia, de új magyar chemiát avagy mathematicat fogunk-e feltalálni ? 
(Derültség.) Sokat beszélnek a régi rendszerről. De a régi emberek micsoda 
rendszerben növekedtek ? A középkori cultura latin volt és nem volt-e az az 
egész nyugoti Európának cultúrája? Beszélnek a régi iskola-rendszer művei
ről és következményeiről. Igaz, minden iskolai rendszerben lebet jeles férfiakat 
nevelni és Magyarországnak volt sok jeles férfia, csakhogy egy hibájuk volt, 
hogy t. i. sokáig hosszasan tárgyaltak és actióra sohasem jutottak. (Derült
ség.) Magyarországnak jeles emberei mind a régi rendszerben nevelkedtek. 
„Ez is sajátságos ; meg kell érintenem, és ha itt helyén volna felolvasásokat 
tartani, kimutathatnám, hogy mi a nézetem a középiskolákról és a classikus 
nevelésről, a mire én nagy súlyt fektetek. Csak azt említem meg, hogy azon 
férfiak, kik Magyarországon nagy szerepet játszottak a társadalmi és politikai 
életben, kevés kivétellel nem tudtak görögül és azok, a kik ma állítólag tud
nak görögül, azok sem nem beszélnek, sem nem írnak.

S z e m n e c z  E m i l  óvást emel az ellen, hogy az egyetemnek katholikus 
alapítványt, katholikus tulajdont (Ellenmondások szélső balfelől) képező vagyona 
az állami költségvetésbe felvétessék s az állami vagyonnal üsszekevertessék. 
Végül tiltakozik, hogy az alapok s alapítványok felügyelő bizottságába sza- 
badkőmivest neveztek ki.

T h a ly  K á lm á n  elismeri az orvosi facultás nagy haladását, de a philoso- 
phiai karban nem tapasztalható ekkora haladás. Ha a tudományos Akadémiát 
és annak egyes osztályait nézzük, azt kell tapasztalnunk, hogy a bölcsé
szeti szak egynéhány, de nagyon is csak egynéhány fiatal erőt kivéve, az 
Akadémiának többi osztályaihoz képest számbelileg is gyengén van képviselve, 
s hogy egyáltalában a pbilosophiai tudományok hazánkban az utóbbi időben 
bizonyos stagnatiót tüntetnek elő. E körülménynyel lesz összefüggésben az 
egyetem bölcsészeti karának állapota is. Egy harmadik egyetem felállítására 
nem rendelkezünk elegendő jeles tanárral. A történettudományra nézve leg
alább a szóló ezt egész biztosan állíthatja.

H e l f y  Ignácz nem pártolja a harmadik egyetem eszméjét, mert sem a 
szükséges anyagi, sem a szellemi tőkével, mely e czélra szükséges, nem ren
delkezünk. Inkább állítson a miniszter ott a hol szükséges, egyes facultáso- 
kat. Legszükségesebb volna oly intézet felállítása, melyből a consuli pályára 
lépni kívánó ifjak kerülnének ki. Tűrhetetlen állapot, hogy magyar embernek, 
ki a keleti nyelveket akarja tanulni, Bécsbe kell mennie e czél elérésére.

H o i t s y  Pál csillagvizsgáló intézet s tanszék érdekében szólal fel. E tan
szék egyike a legrégebbieknek, mert az egyetemmel együtt alapíttatott s csak 
1848-ban ment tönkre a Gellérthegyre épített csillagvizsgáló intézet. Egész 
Európában csak Magyarországon nincs csillagvizsgáló intézet. Erre vonatkozó
lag határozati javaslatot nyújt be, melyet azonban a miniszter ama kijelenté
sére, hogy mihelyt a viszonyok meg fogják engedni, úgy is eleget fog neki 
tenni, visszavon.

B e r z e v i c z y  Albert államtitkár, a miniszter megbízásából felel Thaly, 
Hermán és Helfy képviselőknek. A phil. facultás fejlesztését a kormány is 
kitűzte magának czélul s ennek megvalósítására ti keret már fel van állítva a 
szemin. intézmény által. A mi a cursusok drágaságát illeti, megemlítendő, hogy 
az orvosi kiképzés külföldön sokkal drágább, mint mi nálunk. A harmadik 
egyetemhez szükséges tanerőkre vonatkozólag circulus vitiosusban mozgunk, 
mert mig harmadik egyetemünk nincs, s ezzel alkalom nem nyílik, hogy többen 
kepezzék magukat az egyetemi pályára, mindig a tanerők hiányáról fogunk 
panaszkodni. Hoitsy egész sor astron. tudóst említhetett meg, kik külföldön foglal
nak el díszes állásokat, mert itthon nem találhattak alkalmazást. Helfy amaz indít
ványa, hogy külön facultások állíttassanak, már azért se fogadható el, mert 
ezt a rendszert magában Francziaországban is, hol legtovább tartotta fenn 
magat, el kezdik hagyni.

. B o b r á n s z k y  Péter a műegyetem tételénél jelentkezett szóra. Szavait, 
me yeknek motívuma oly nyilvánvaló, éle oly feltűnően személyek ellen volt irá
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nyozva, nagy visszatetszéssel fogadták. A mit a műegyetem szervezetéről mon
dott, a lehető legfölszinesebb volt, a mit egyes, a legnagyobb tiszteletben álló taná
rokról elpanaszolt, oly annyira magán viselte a közönséges „tracses1 bélyegét, 
hogy mindenki tetszéssel s megnyugvással vette, midőn még ugyanez ülésben 
a miniszter a priori visszautasította e vádakat, Berzeviezy államtitkár pedig 
ezen s a következő ülésen a képviselő állításait a legmeggyőzőbb módon 
megczáfolta.

A  n e g y e d ik  n a p o n  Hermán Ottó is elitélte Dobranszky fellépését, azon- 
fölül pedig a dologhoz szólva ajánlotta, hogy a műegyetemen gazdasági facul- 
tás szerveztessék, melyen a gazdasági tanárok felsőbb kiképzést nyerjenek. 
Ez annál könnyebben eszközölhető, mert a tai tárgyak egy része (mezőgazda
ságtan, mezőipar, erdészettan, növénytan, állattan, földisme, ásványtan, szerves 
chemia és borászati chemia is) már is taníttatik a műegyetemen. Az is fontos, 
hogy a gazdasági pályára lépő a géptannal is megismerkedhetik a műegye
temen. Itt van végre az állatorvosi intézet, mely bizonyos kapcsolatba hoz
ható az állattenyésztés ügyével.

N e n d tw ic h  Károly igazságtalannak tartja, hogy a műegyetemen a tan
díj felosztatik a tanárok közt. Azt sem tartja helyesnek, hogy valaki több 
éven át egymásután rektornak választható. Dobránszky Péter ай ő nézete sze
rint mindig kitűnő tanár volt s tanítványai mindig szerették ; egészen igazság
talanul lett tanszékétől megfosztva

A  k ö z o k t .  m in i s z t e r  Herman indítványára vonatkozólag ígéretet nem 
tehet, mert a dolog megoldása nem függ egészen ő tőle. Az említett tanszé
kek különben is a Herman ajánlotta czélra szolgálnak. A tandíjak kérdése 
összefügg a fizetésével, melyet most bolygatni lehetetlen. Az intézet tndomá- 
nyos mivolta nem függ a rectorválasztás módjától. Dobránszkyval méltányo
san bántak, tisztességes nyugdíjat kap, állása pedig tarthatatlan volt, azt ő 
maga is átlátta.

A közepisko'ák tételénél először H e l f y  Ignácz emelt szót. Nézete szerint 
a mostani rendszer hosszú időre fenn nem tartható, mert mi az ifjakat a mai 
kornak, nem a múltnak neveljük. A gymnasiumok s reáliskolák csak fél 
embert nevelnek. A reáliskolák nem adják meg a szükséges általános művelt
séget, a gymnasiumok gyámoltalan embereket nevelnek, kik a gyakorlati élet
ben uem találnak állást, hacsak nem 3—4 zsúfolt pályán. A mai rendszer 
voltakép a feledés rendszere. A gymnasiumban elfelejtik, a mit az elemi isko
lában tanultak, az egyetemen pedig, a mit a gymnasiumban tanultak. A  minisz
ternek Pirquet báróhoz intézett leveléből kitűnik, hogy ő maga is módosítan- 
dónak tartja a mai rendszert. Téves felfogásnak tartja Helfy, hogy e kérdést csak 
nemzetközileír lehessen tárgyalni. A kis Norvégiában 1869 óta oly rendszer 
áll fenn, mely ma-holnap mintáid fog szolgálni az összes nagy németországi 
iskoláknak.

Norvégiában hat osztályból áll a középiskola s a latin nyelv oktatása 
kezdőd’k az V-ik osztályban, azonban az iskola egységes úgy a reáltanulókra, 
mint a többiekre nézve. A Vl-ik osztálynál befejeződik az egységes tanulás 
s kezdődik egy rövid három évi cursus, de abba eljárhat mindkét része a 
tanulóknak, azzal a különbséggel, hogy azok, a kik philosophiára, philologiára, 
ügyvédi vagy orvosi pályára akarnak készülni : azokra kötelező a görög nyelv 
is,, de a többiekre nem. Tehát nem utópiáról van szó, hanem oly dologról, 
mely létezik és volt bátorsága egy Magyarországnál sokkal kisebb országnak 
ezen a téren kezdeményezőleg fellépni.

A norvégiai rendszer szerint a gyermekeknek csak 16--17 éves koruk
ban kell eldönteni leendő pályájukat. De annjira látjuk Európaszerte, hogy 
ama rendszer, mely nálunk dívik, végső napjait éli, hogy nem rég, midőn 
Amerika egyik államában, Massachusettsben a Cambridge-féle egyetem 250 
éves jubilaeumát ünnepelték, ezt azzal inaugurálták, hogy egészen új egye
temi rendszert állapítottak meg. E tanrendszer tekintettel van azokra, a 
kik kijővén a középiskolákból, csak akkor képesek választani s megmondani, 
hogy melyik pályára lépnek, úgy hogy akkor is van még elegendő idő erre,
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ha, időközben netán megváltoznék az illetőknek hajlama. Két fokú felvételi 
vizsgarendszert állapítottak meg ezen egyetemnél: az egyiket azok számára, 
a kik közpályára akarnak lépni, mint pl. a közigazgatási, tisztviselői és mis 
polgári pályára, ezt úgy nevezik, hogy elementary rangs. A másik azok szá
mára van rendszeresítve, a kik magasabb tudományos pályára lépnek. Tehát 
nem olyan dologról van szó, a mely csak a levegőben létezik, hanem dolgok
ról, a melyek bizonyos országokban már tényékké váltak és melyeket más 
országokban már is utánozni készülnek. A jelenlegi rendszerünk égjük elta- 
gadhatatlan hibája a túlterhelés. Erre a miniszter úr azt mondta, hogy ez 
phrasis. Phrasis n e k i , a ki ott ül azon a széken, de nem phrasis annak az 
ifjúnak, a ki kénytelen 6—7—8 órán át naponkint Íróasztala mellett ülni, 
hogy megfeleljen kötelességének. Mert a mi közoktatási rendszerünk szerint a 
középiskolában a minimum idő az, a mit az ifjú az iskolában tölt el; hanem 
olyan óriási halmaz feladványnyal terhelik meg, hogy azon kívül órákon át 
kell dolgoznia. A magyar nevelés az egészségre nincs semmi tekintettel s 
hogjdia komolyan akarunk gondoskodni Magyarország egészségügyéről, ennek 
alapját az iskolában kell megvetni, mert bizonjr satnya gyermekekből robus
tus ifjú sohasem lesz. És ennek a túlterhelésnek is meg van a maga psicho- 
logiai oka, a mely abban rejlik, hogy behozták a szaktanári rendszert, minden 
tárgyra egjr-egy tanárt állítottak. Mi következik ebből? Minden tanár a maga 
tárgyát tartja a legfontosabbnak ; égjük tanár nem tudja, mit cselekszik a másik 
s mindenki megterheli az itjút nagy feladványnyal a maga szakmájából azon 
becsületes meggjüiződésből, hogy ha azt az ifjú megtanúlja, rendkivül mívelt 
ember lesz belőle. Úgyanezt teszi a 2-ik, 3-ik és 4-ik tanár is. A másik következ
ménye ennek az újabbi rendszernek az, hogjr roppantál drágítja a tanítást és 
ez a mi viszonyaink közt különösen tekintetbe veendő körülmény, kivált a 
felekezeti iskoláknál, a melyekre reá parancsolják, hogy ezt a drága rendszert 
hozzák be, de az erre szükséges pénzt nem adják meg nekik. Tehát felesleges 
és czélra sem vezető rendszer ez. A miniszter úrnak b. Pirquethez intézett 
levelében második nevezetes megjegyzés az, midőn azt mondja, hogy ő nem 
merné behozni az egységes rendszert Magyarországon legalább is addig, míg 
azt Anglia és Németország is be nem hozzák. Ebben a szóló valóban végze
tes tévedést lát a miniszter úr részéről. A német culturának szelleme a leg
nagyobb ellentétben áll a magyar ember szellemével, eszejáfásával. Ez nem 
szégyen az egyikre, nem dicséret a másikra ; csak egyszerű tény. A magyar 
ember szereti a világosságot és a kellő egymásutánt. Éz tulajdona a franeziá- 
nak, az angolnak, az olasznak és a spanyolnak. A német tudós gyönyörködik 
abban, hogyha minél bonyolultabb alakban képes előadni a maga nézeteit. 
Két dolgot nem lehet a mai közoktatási rendszernél kikerülni. Az egyik az, 
hogy nagjrobb tekintettel kell lenni a természettudománjTokra, a melyek oly 
nagy részt követelnek maguknak az általános közművelődésben, a másik pedig 
a modern philologia. A régi classikai nyelveket a középiskolából absolute nem 
akarja kiküszöbölni, csak nem akarja azokat ölj7 nagy mértékben alkalmazni 
és a görögöt facultative akarja tanítani, főleg azért, hogjr ifjaink könnyen 
tanulják meg a modern nyelveket, a meljrek ma kikeriilhetetlenek. Szerinte 
mindjárt a legelső középiskolai osztályban a magj'ar njuüv mellett kötelezővé 
kellene tenni a németet és francziát. Később a 4-ik és 5-ik osztályban követ
keznék a latin, és a görög facultative azok számára, a kik a philologiára, a 
philosophiánT és a tanári pályára készülnek. Sőt kívánatos lenne, hogy a 
német és franczián kiviil nem rögtön a kezdetben, de mindenesetre a közép
iskolai tanfolyam alatt, egyik hazai szláv nyelv is oktattassék. Ennek az ifjú 
e hazában nemcsak a közigazgatási és egyátalában minden polgári pályán 
venné hasznát, hanem hasznát venné maga a kormánj' is, ha lennének oly 
íl.jak, kik a szláv nyelvet is bírják. Azon magyar ember előtt, ki a közép
iskolából úgjr lép ki, hogy tudja a magyar, német, franczia és az égjük szláv 
nyelvet tárva-nyitva van az egész világ; nyitva van az út mindazon nyelv- 
csaladokhoz, melj'eket nagyon hamar megtanulhat. A német nyelv adja 
meg az utat a germán, — a franczia a latin, — bármelyik szláv nyelv



457

pedig- az összes szláv nyelvcsaládhoz. Minél inkább közelednek a né
pek egymáshoz, minél nagyobb fejlődést nyer a nemzetközi forgalom, 
annál nélkülözhetetlenebb lesz az életben a nyelvtudás. (Igaz! Úgy van! 
a szélső baloldalon.) Ha egyáltalában van létoka az országos közokta
tási tanácsnak, melyről a szóló hiába keresett kimutatást a miniszteri jelen
tésben, az épen az lenne, hogy ilyen eszmékkel foglalkozzék és hogy 
figyelemmel kisérje a különböző országokban. Az ily feladatokat kell reá
ruházni. mert a miniszter úr maga egyénileg mindennel még sem foglalkoz- 
hatik, és ő nagyon kéri a t. miniszter urat, hogy ezen kérdés komoly tanul
mány tárgyává tétessék.

T r e f o r t  Á g o s t  m in i s z t e r  : T. ház ! Ez nagyon érdekes conversatio volt 
a középiskolákról és én azon modorban fogom ezt folytatni. A t. képviselő 
úr ama bizonyos levelekre méltóztatott hivatkozni, melyeket én báró Pirquet 
és másokhoz írtam. Ezek némi figyelemre méltattak és ha már oly dolgokról 
szólunk, melyek a házon kivül történnek, mondatnak és nyomatnak, talán 
helyén volna felolvasni azt, a mit ezen kérdésről Írtam; (Halljuk! Halljuk!) 
de nem teszem. A kinek tetszik, elolvashatja e levelek tartalmát, mert az jelzi 
álláspontomat ezen kérdésre nézve ; és mondhatom, hogy az nemcsak németre 
lett lefordítva, de francziára is és némi figyelemre méltatfatott. A t. képviselő 
úr conservative azt mondta, hogy rossz néven veszi, hogy egyszer azt mond
tam, hogy a középiskolai rendszer kérdése egy internationalis kérdés, s ezt 
internationaliter kell tisztába hozni. Én azt mondom, hogy ez felfogás dolga, 
s hogy felfogásom helyes, mert mi folytonos összeköttetésben vagyunk az 
oktatásügy terén Európával és különösen a vándorlásnak egy neme existál 
Magyarországból a Lajthán túli tartományokba és onnan is jönnek gyermekek 
ide. Ha izoláljuk magunkat az oktatás, a középiskolák tekintetében, lehetet
len lesz épen az érintkezés, a melyet a gyakorlati élet magával hoz. (Helyes
lés a jobbon.) Nem akartam evvel azt mondani, hogy Magyarország önállólag 
semmiben sem fejlődjék; én csak practikus szempontból tekintettem a dolgot. 
Valahányszor e kérdésekkel foglalkoztam, sohasem kerülte ki figyelmemet a 
b i f u r c a t io  kérdése; de azt hiszem, hogy ma e kérdés nincs megérlelve és 
kétkedem abban, hogy valaha oda fogunk jutni, hogy a középiskola egységes 
iskola legyen. Az életnek oly különféle követelései vannak, hogy már az okta
tás kezdetén a gyermekeket egyik-másik irányban kell nevelni. Azt méltózta
tott mondani, hogy a szülők nem tudják, hogy mikép fognak a gyermekek 
hajlamai fejlődni, s hog}r nem lehet előre meghatározni azt, hogy micsoda 
pályára neveltessenek. De az életben mégis úgy történik, hogy nemcsak a haj
lam, de az emberek állapota dönti el, hogy mire neveltessenek a gyermekek. 
Egyébiránt a mint tetszett mondani, ez nem kerülte ki figyelmemet és a közép
iskolákról hozott törvény végrehajtását is szemmel tartva, kötelességemnek 
tartom gondoskodni arról, hogy a reáliskoláknál a latin nyelv is taníttassák : 
és ez nem az én hajlamomnak a következése, hanem a törvény mondja, hogy 
azon reáliskolát végzett fiatal emberek, a kik utólagosan leteszik a latin nyelv
ből az érettségi vizsgálatot, elmehetnek az egyetem jogi és orvosi facultására. 
Én tehát módot akarok erre szolgáltatni és épen e kérdés tárgyaltatik most 
a közoktatásügyi tanácsnál. Hogy mi ez a közoktatásügyi tanács, azt a kép
viselő úr, a ki nagyon jártas ez ügyekben, tudja, s azt is tudja, mi a feladata 
és az előbbi évi jelentésekben volt is róla szó, de minden évben ugyanazt a 
dolgot ismételni talán felesleges is. Mindenesetre egyik feladata- e tanácsnak 
bizonyos continuitást, traditiót tartani fenn a közoktatásügyben és figyelem
mel követni mindent, a mi Európában e téren történik. Egyébiránt nekem az 
az egyoldalú szakképzettségem, mely némely volt. kikopott tanárnak van, 
hála Istennek nincsen; én figyelemmel kisérek mindent, mi Európában e téren 
történik és megvallom, hogy minden évben szoktam külföldre kimenni és körül
nézni és oly férfiakkal érintkezem, a kik e téren otthonosak. Ámbár az omnis- 
cientiát nem akarom számomra usurpálni, vagy azt igénybe venni, magam is 
érdeklődöm e kérdések iránt és azok, a kik környezetemben dolgoznak, tőre-



458

keclnek arra, hogy evidentiában tartsák azt, a mi Európában történik és azt 
az általános körülményekhez képest fel is tudjuk használni.

Azt hiszem, hogy mind a két iránynak, a reál és classikus iránynak 
meg van a maga előnye. így fog ez fennmaradni, sőt a bifurcatióból lesz 
falán trifurcatió. Mert nagyon tetszik tévedni, ha azt méltóztatik gondolni, 
hogy a reáliskolák tanulói tisztán csak materiáliákkal tömetnek; mert ott is 
figyelemmel vannak a formai képzésre, de nem a classikus. hanem a termé
szettudományok és modern nyelvek útján. Én nagyon tisztelem a görög művelt
séget, de nem nézem csak a grammatika szempontjából, hanem az egész görög 
kultúra és művészet szempontjából. És merem állítani, hogy e téren többet 
láttam, azt jobban ismerem, mint a kik csak a. görög grammatikával foglal
koznak. De a ki kereskedő, gazda akar lenni, arra nézve sokkal hasznosabb, 
ha a formális képzettséget modern nyelvek útján szerzi meg. Pedig mondom, 
rendkívül tisztelem a classikus világot, és mint többször mondtam, a mostani 
kultúra nem léteznék, ha a régi nem létezett volna. De a ki azt állítja, hogy 
a természettudomány, a mathematika és a modern irodalmak által az ember 
nem érheti el a míveltség bizonyos magasabb fokát, az nem ismeri a modern 
irodalmakat, nem olvasta Shakespearet, Byront, Goethét.

A mi a modern nyelvek tanulását illeti, én igen örülnék, ha a gymna- 
siumokban lehetne tanítani az angol és a franczia nyelvet, de ez ismét túlter- 
heltetésre vezetne. En a modern nyelvekre nagy súlyt fektetek és követelem, 
hogy a német nyelvet alaposan tanuljuk, először azon viszonynál fogva, mely
ben a németekkel állunk, másodszor, mert kulturális nyelv. Egyébiránt itt is 
hivatkozhatom arra, a mit a múlt évben az akadémia nagygyűlésén tartott 
megnyitó beszédemben mondtam, hogy t. i. nekünk a franczia nyelvet és 
irodalmat nagyon kellene tanulmányoznunk, mert annak előadása igen világos 
és elegáns és az ilyen előadás által szeretetet ébresztünk a tudomány iránt.

Méltóztatnak megint tú lte r h e lte te s r ö l beszélni. Ne vegyék rossz néven, 
ez már mégis furcsa. Mit hagyjunk ki ? (Felkiáltások a szélsőbalon : a görö
göt !) Más oldalról meg azt vetik szememre, hogy nem fektetek elég súlyt a 
görögre. A gymnásiumban mégis csak a classikus nevelés áll első helyen! 
Másodszor azt mondják, a természettudományokat még nagyobb kiterjedésben 
kell tanítani, nem ugyan a mértékre, de a dolog lényegére nézve. Ébben is 
teljesen egyetértek. Kell tanítani a természettudományokat, mert mérvadó 
szerepök van a mai világban. Ha valaki a gymnásiumból orvosi pályára megy, 
természetes, hogy ott rendszeresen tanulja a természet-tudományokat. De ha 
theologus vagy jogász lesz, hol fogja tanulni ? Pedig valahol csak kell tanul
nia! Történelmet, geographiát is keil neki tanulnia. Hát méltóztassék megmon
dani, mit hagyjunk ki ! Én csakugyan nem akarnám, hogy elsatnyuljon a 
fiatalság, s magam sem szeretem a túlterheltetést! De kénytelen vagyok ismé
telni, a mit már annyiszor mondtam, hogy ott, a hol csakugyan van, tisztán 
a tanár idézte elő a túlterheltetést. Ha a tanár tapintatos, practikus eszű ember 
és tudja, hogy sok tárgygyal kell foglalkoznia a fiatal embernek, és hogy 
ennélfogva minden tudományt csak bizonyos keretben kell tanítani, akkor 
nem lesz túlterheltetés. Sok fiatal embert ismerek, a ki elvégezte a gymnásiu- 
mot s a mellett, hogy tanult, egészséges és jókedvű maradt, nem tört meg 
sem szellemi, sem testi ereje.

Éppen, miután a képviselő úr panaszkodik a túlterheltetés ellen, ugyan 
kérem, mi lesz, ha még a franczia nyelvet és a szláv nyelvet is, a mi nagyon 
hasznos volna, szintén oda veszszük V Ebben nincs consequentia tisztelt ^kép
viselő úr, mert akkor a túlterheltetés még nagyobb lesz, mint most. (Élénk 
helyeslés a jobb oldalon.) Azt hiszem, tisztelt ház, hogy ezzel befejezhetem 
ezt a conversatiót, mely nagyobb igényre egyik részről sem tarthat számot. 
(Helyesles jobb felől.)

U g ró n  G á b o r  következetlenséggel vádolja a minisztert. Alig hogy a 
özepoktatási törvény elfogadtatott, a miniszter úr csakhamar előszót írt egy 
íanczia szerzőnek munkájához, mely a classikus nyelvek tanítását megtá

madja, holott a középoktatásról szóló törvény tárgyalásánál a miniszter úr a



classikus nyelvek tanítása mellett nagyon kihúzta a kardot. Ez a publikum
ban zavart idéz elő és olyan feltevésekre ad alkalmat, hogy a miniszter úr 
talán megváltoztatta nézetét és ezt csakhamar követni fogja egy változás 
középoktatásunk rendszerében is. (Trefort ellentmond.) Tévedés az, hogy a 
középiskolák által előállított nagy középosztály internationális szellemi neve
lésben és internationális elveken nyugvó középoktatási rendszerben kell, hogy 
kiképeztessék. És mi itt, kik kis fajnak vagyunk gyermekei, gondoskodni 
vagyunk kötelesek, hogy megkeressük azon vonásokat, melyek minket más 
nemzetektől megkülönböztetnek és azon vonást kultiválni kell, ha saját nem
zeti egyéniségünket kifejleszteni és fentartani akarjuk, (ügy van! a szélső 
baloldalon.) Azt mondja a miniszter úr, hogy Európában utazik és ismeri 
azokat az európai institutiókat. Hisz ép az a baj, hogy a miniszter úr nem 
egy állandó irányban, nem nemzeti czélok felé való törekvés által vezetteti 
magát, hanem a mint külföldi útjaiból visszatér, a legellentétesebb és leg
különbözőbb nézeteket vallja. A  mibe beleszeret külföldi útján, azt pár évig pró
bálgatja, akár tartozik az saját, akár pedig más tárcza keretébe. Bármerre tekin
tünk, mindenütt azt látjuk, hogy nem a nyelvben való germanisátió, hanem a 
gondolkodásban, az érzelmekben való germanisatió, a mondatkötés és szókép
zésben való germanisatió az, a mi Magyarországon oly rohamosan terjed, mint 
soha addig, míg a latin nyelv szolgált az oktatás eszközéül és a latin czi- 
vilizácziót művelte Magyarország, mert addig közömbös volt a nyelv, mely nem 
készítette elő a nemzet ngyrendszerében és gondolkodásában az assimilatiót. 
Miután a német közoktatási rendszert, melyet Thun nagy bölcsességgel és 
előrelátással a germanisatió czéljából hozott be, nemcsak fentartja a kormány, 
hanem ki is bővíti, a német culturának egész hatása alatt nyögünk s csak 
azt tapasztaljuk, hogy mi magyarúl fogunk beszélni, de németül gondolkozni 
és homályos németséggel elmélkedő emberekké fogunk átalakulni és átváltozni, 
(ügy van! Tetszés és helyeslés a szélső baloldalon.) A  francziának a cultu- 
rája az, a melyre kellene a mi közoktatásunkat alapítani, mert a francziák 
sokkal távolabb vannak tőlünk, semhogy azokkal való assimilátiótól mint a 
germánnal valótól kellene, hogy tartsunk. (Élénk helyeslés és tetszés a szélső 
baloldalon.) Továbbá, hogy ha Magyarország teljesíteni akarja azt a hivatást, 
hogy.Kelet és Nyugat között a czivilizácziónak a közvetitője legyen, akkor 
oly alapon kell, hogy nyugodjék az ő czivilizácziója, a mely alapokon már 
megkezdődött a keletnek a czivilizácziója ; s ha mi tekintjük, hogy keletre 
tőlünk a czivilizácziók milyen alapon kezdődtek képződni s látjuk, hogy ott 
miud a franczia cultura alapján képződtek a czivilizácziók, s mi látjuk, hogy 
csak odáig terjed a német cultura, a meddig Magyarország határai terjednek 
s azontúl kezdődik a franczia cultura, ebben felfedezhetjük az intést, hogy 
ha keletre hatni akarunk s magunkat megakarjuk védelmezni a germanisa- 
tióval szemben, a német culturával szakítani s a franczia culturára közokta
tási rendszerünket átalakítani kell. (ügy van ! a szélső baloldalon.) Azután 
beszél a szóló a túlterheltetésről s llelfy nézeteit a középiskolák szervezéséről 
illusztrálja és támogatja.

T r e f o r t  A g o s to v  miniszter: Legyen szabad az elmondottakra egy pár 
szóval válaszolni. (Halljuk!) Méltóztassanak már egyszer tisztába jönni az 
iránt, hogy az a középiskolai rendszer, a mely nálunk dívik, jóformán az egész 
világon el van fogadva, és a mióta Francziaországban és Angliában reformo
kat terveznek a középiskolákra nézve, mindig Németországba mennek az ottani 
iskolákat tanulmányozni. Ez tény, de továbbá, én nagyon tisztelem a magyar 
nemzet múltját és culturáját, hanem az is tény, hogy ez nem éppen bizonyos 
erdélyi, vagy alföldi városban keletkezett, hanem Nyugat-Európából hozatott. 
Hányszor kell ezt még ismételnem. Hát az a jezsuita-rendszer, a mely szerint 
engem is tanítottak, vájjon az itt keletkezett? Azon szemrehányásnak, hogy 
én a magyar culturára és a magyar geniusra nem fektetek súlyt, bocsánatot 
kérek, absolute nincs értelme. Hisz én vagyok az, ki mindig azt hirdetem, 
hogy azt kell szeretnünk, a mi itt van, tudniillik szellemi, ipari és művészeti 
termékeinket. És nem én voltam-e az, a ki hogy úgy mondjam, keresztül
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forcirozta a festészeti iskolának felállítását ? Miért ? Azért, hogy Magyarorszá
gon a hazai atmospherában neveltessenek művészek. Hát azt hiszi a tisztelt 
képviselő úr, hogy a művészet nem tartozik a culturához, és nem hat az 
embernek kedélyére és szellemére ? A mi a német nyelvet illeti, arra igen is 
szükségünk van, de szükségünk van a írancziára is. Nagyon szeretem hinni 
és hiszem is, hogy a képviselő úr jártas a franczia irodalomban, de én is jár
tas vagyok benne. És éppen az én emlékbeszédeim mutatják például, hogy 
én a franczia culturát méltányolni tudom és arra nagy súlyt fektetek. A mi 
a középiskolákat illeti, ne legyenek azok az élettel ellentétben, de még sem 
szabad feledni, hogy a középiskolának és különösen a gymnásiumnak első fel
adata, előkészítni a felsőbb oktatásra. Én, mondom, minden iskolai reformnál, 
valamint azok tanácsát és véleményét meghallgatom, kik azzal foglalatoskod
nak, tudniilik a tanférfiakét, úgy másrészt a praktikus embereket is mindig 
szerettem meghallgatni és egész életemen át megmutattam, hogy nekem 
praktikus érzékem és praktikus eszem van. (Derültség balfelől. Helyeslés 
jobbról.)

Z ic h y  A n ta l .  Nagy bajnak tartja a nálunk fennálló bifurcatiót, mely ellen 
már 12 év előtt szállt síkra a Közoktatási Tanácsban, ügy szintén ellenezte 
a görög nyelv kötelező tanítását. Különben is, ha a mi közoktatási rendsze
rünket általában szemügyre veszszük, a legelső momentum, mely szemünkbe 
ötlik, az a nálunk divatozó soknyelvűség. Minálunk minden ember a saját 
anyanyelvén kívül okvetlenül kénytelen majdnem a bölcsőben már egy másik, 
de néha több nyelvet is megtanulni. A felső-magyarországi ember kénytelen 
tótul tudni, máskép nem érintkezhetik a néppel; a dunántúli ember németül, 
az alvidéki ráczúl, az erdélyi pedig kénytelen oláhúl tudni. De azért mi nem 
mehetünk odáig, hol Helfy megállapodott, hogy kötelezővé tegyünk más ily 
honi nyelv ily lingva vernacula tanítását is, ámbár jó volna ha tehetnők, mert 
csakugyan van egy kis inconsequentia abban, hogy egy lélekzettel felpana
szoljuk a túlterheléseket, a sok tantárgyat s más lélekzettel megint újabb 
tantárgyakat proponálunk, melyeket még tanítani kellene. Az élet sokat pótol, mit 
az iskola nem tehet, mert a gyermek játszva tanul meg két nyelvet. Tapasz
talatból mondhatja, hogy azoknak az aggodalmai alaptalanok, kik azt hiszik, 
hogy két nyelv az iskolában nagy akadály. Két nyelv már az elemi iskolában 
sem mondható soknak, sőt ellenkezőleg ez nagyon fejleszti az észt, ébreszti 
már zsenge korban is az elmét, hanem azt már igazi csapásnak tartja, hogy 
nálunk már az elemi iskolában grammatikával kínozzák a gyermeket; minden 
gramatikai deímitiónál, minden szabálynál sokkal hasznosabbnak tartja, ha 
a gyermek ugyanazt a fogalmat egy más nyelven is megtanulja kifejezni. 
Ezt a soknyelvűséget tehát, ha csak idáig két-három nyelvig megy, magában 
véve még nagy szerencsétlenségnek nem tartja. De mi [mindenben azon
nal túlzásba esünk. Nincs külföldön oly iskola, a hol annyi sokféle nyel
vet kellene tanulni. Elismerjük, hogy a német nyelvet kel) tudni a magyarnak 
s azt nem nélkülözhetjük, tudni kell francziául és angolul, érteni, irni, tudni 
kell különösen latinul, mert nálunk nemcsak a klasszikái, de minden magasabb 
közjogi műveltségnek is az alapja a latin ; de hogy még a görögöt is rá kény
szerítjük a tanulóra, az valósággal elhibázott dolog. A  tudósok, kik sokszor 
nagyon furcsa gondolatokra vetemednek, felkapták nem rég egy új nyelvnek, 
a volapüknek a megcsinálását. Ez a kezdeményezés kicsit magán hordja a 
nevetségesség bélyegét, de mégis mire mutat ? Arra, hogy hiányzik valami, 
a mi régen meg volt. A latin nyelv azelőtt a müveit világ általános nyelve 
volt; nyelve volt a diplomácziának, ma is nyelve az egyháznak; tudós, tanult 
ember akárhol a világon beköszönthetett latin köszöntéssel, viszonozták lati- 

’ „a latin világnyelv volt. Beszéde további folyamában a szónok nagy bőbe
szédűséggel ismétli gondolatait s a franczia cultura becsmérlésével végzi, mit 
az elnök rendreutasításra is tart érdemesnek.
. , , , ^ s. s A lb e r t  protestáns felekezeti szempontból szólal fel s a miniszteri
je öntésnek a protestáns középiskolákra vonatkozó részére tesz észrevételeket.

1&У panaszként említi, hogy a jelentés fölhozza ugyan, hogy a közép
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iskolai törvény alapján kilencz felekezeti középiskola megintést kapott a kor
mány részéről, de nem említi meg, melyek azok. (Ezen ugyan könnyű segí
teni. A szerk.) Utal arra a legutolsó értekezleten felhangzott vádra, hogy sok 
felekezeti intézet tanárai, mert a tandíjban osztalékosak, a tanulókat túlságos 
elnézés által oda édesgetik az intézetekhez. Ez ellenkezik a hivatalos 
jelentés adataival. Ő különben nem barátja annak, hogy a tanár a fel
sőbb osztályokban túlságos szigorúságot mutasson. Nem helyesli, hogy a ma
gyar Alföldön megszüntetik az apróbb gymnasiumokat, mielőtt helyükben 
jobbakat állíthatnának. Tiltakozik Vörös Józsefnek ama nézete ellen, hogy 
az izraelitákat zárják ki a felekezeti intézetekből, de nem helyesli a párhu
zamos osztályok felállítását, melyek magát az anyaintézetet megtámadják, s me
lyekben többnyire ideiglenes tanárok tanítanak. A túlterhelés okát a szak
rendszerben találja. Végül tiltakozik az antisemitismus ellen, melyet az Alföld 
népének egészséges gyomra nem fog bevenni soha.

A  v i t a  ö tö d ik  n a p j á n ,  február 19-én előbb a katonai törvényjavaslat 
tárgyalása, azután Dobránszkynak személyes ügyben való felszólalása szakította 
félbe a középiskolai vitát. Dobránszky visszautasítja Herman ama vádját, 
hogy bosszúból szólalt fel. Évek óta ismétli vádjait. Nem mondotta, a minisz
ternek, hogy az ő állása tarthatatlan a műegyetemen, hanem csak, hogy a 
statisztikai tanszék tarthatatlan, különben neki volt számos hallgatója. Nyug
díjazása törvénytelen volt. Ragaszkodik az általa mondottak igazságához. 
Ezzel a kínos incidens véget ért. A középiskolai vitához azután hozzászólt

H o i t s y  P á l ,  ki ismétli ama már több ízben kimondott nézetét, hogy az 
iskola s az élet nem értik meg egymást, emez előrehaladt, a nélkül, hogy 
amaz követni bírta volna. A legutóbb fölmerült mozzanatok, Frary könyve s 
Dubois-Reymond fellépése (?) megerősítik nézetében. Felhozza, hogy a görög 
istenek fajtalan kalandjai miként lehetnek nagyobb képző hatással az ifjúra, 
mint a természet örök szépségei s titkai. Ha a grammatikai képzés hatásos, 
akkor az anyanyelvet kell e czélra felhasználni, mert minden agy a maga 
sajátos rendszere és módja szerint gondolkodik s az fog legtöbbre menni, 
melynek működését a maga sajátos irányában mozdítjuk elő. Az egész ke
resztény műveltség igen nagy hálával tartozik a classikusok tanúlmányozásá- 
nak. Az emberiséget ezek igen sokra oktatták, de mindazt, a mit mi tőlük 
megtanulhattunk, már rég megtanultuk. Az emberiség e tekintetben úgy tett, 
mint a jó tanítvány, felülmúlta mesterét és bizonyára igen oktalan volna, ha 
most, midőn műveltségünk, irodalmunk és culturánk, habár a classikusok 
emlőin nevelkedve is, régen meghaladta azokat, ismét csak azokhoz a classi- 
kusokhoz térnénk vissza, kiktől már mindent megtanultunk, a mit azoktól 
tanúlni lehetett. A classicitás korának meg volt a maga feladata. Ezt a fel
adatát betöltötte. Mi tőlünk semmi egyéb nem volna, mint anachronismus, 
folyton visszatérni a classikusok tanúlmányozására, midőn azok az élet által 
már rég túl vannak szárnyalva.

Igen nagy ellentét választja el a mi életünket a görögök életétől, a 
classikusok életétől. Ő náluk az élet csak kellemes játék, minálunk a köteles
ségek teljesítésének feladata. Mi folyton azt hangoztatjuk az ifjaknak, hogy 
szokják meg a munkát, hogy a munka nemesit, hogy a munka egyetlen fel
adata az embernek, holott a classikusoknak minden sorából azt tanulják meg, 
hogy a munka lealázó, hogy a munka rabszolgának való foglalkozás. Mi meg
akarjuk ifjainkat tanítani arra, hogy a hazáért ne csak halni,, hanem azért 
élni és működni is tudjanak. És vájjon mit tanúinak az ifjak a classikusoktól, 
kiknél még az annyira magasztalt és dicsőített Homerosnak hősei is alig álla
nak egyébből, mint : egy vezérből, a ki egy asszony szoknyája miatt vezeti 
háborúba nemzetét •, s a hősök hőse Achilles, a ki egy szolgáló leány elragad
tatása miatt boszút forral és könyörögve könyörög az isteneknek, hogy nyilazzák 
agyon az egész fajt. A mi culturális életünk egyik tő feladatát a természettel 
való folytonos küzdelem képezi, s hogy úgy mondjam, egész társadalmunk 
mozgalmai arra vannak irányozva, hogy minél inkább az emberek hatalma 
alá hajthassuk a természetet, s hogy felhasználjuk a természetben létező nagy



462

erőket az emberek szolgálatára, hogy a gőzt munkáltassuk az emberek helyett 
és hogy mindenütt, a hol csak erő létezik a természetben, azt az emberek 
szolgálatára, az ő kényelmének s általában igényeinek kielégítésére használjuk 
fel. A mely nemzet legelőször fogja megtenni azon lépést, hogy nevelési rend
szerét odairányítja, hogy az ifjúság kiképzése az említett térre szoríttassék, 
az a nemzet a cultura minden ágában meg fogja előzni a többi nemzetet. 
A miniszter nyilván rokonszenvez e törekvéssel, csak két körülmény tar
totta vissza életbeléptetésétől; a nevelési rendszer egyöntetűségét nem akarja 
megbontani, de hiszen Németországban is sürgetik a reformot, mert elége
detlenek az állapotokkal ; a második, hogy a reciprocitás meglegyen Ausz
triával, de Ausztriában az új közoktatásügyi miniszter kilenczedik osztály 
felállítását tervezi. Ez által már az egyöntetűség a mi iskoláink és az öveik 
közt tökéletesen meg lesz szakítva s a czél, a melyért a mi helyes iskolai ter
veink keresztülvitelét feláldoztuk, úgyis elesik.

A latin nyelv tanítása a reáliskolákban is sokat fog használni. De a mi 
középiskoláinknak alapos reformra van szüksége, arra van szükség, hogy iskoláink 
ablakait nyissuk ki egészen, hogy azokon a szabad levegő beömöljön. Minél ha
marább fogjuk ezt tenni, a siker, melyet elérni óhajtunk, annál nagyobb lesz.

Meg van róla győződve, hogy ezen reform keresztülvitelének barátja 
a miniszter maga is. Csak egj7re figyelmezteti, hogy annak keresztülvitelénél 
hallgathat mindenkire, megkérdezhet minden okos embert, csak egyet nem : 
a professorokat ne kérdezze. (Derültség.) Ne várja azt, hogy azok a férfiak, 
a kik egész életöknek szorgalmát egy bizonyos tantárgy tanulmányozására 
fordították, a kik egész nymbusukat annak köszönhetik, a kik existentiájukat 
azon tudomány tanulmányozására szentelték, hogy azok mintegy emberfölötti 
erővel most azt mondják: ez nem ér semmit; ne kívánja, hogy többek 
legyenek emoereknél, ne kívánja azt, hogy angyalok legyenek.

N e n d t iu ic h  Károly ép az ellenkező álláspontot foglalja el. Már ‘21 évvel 
ezelőtt mondotta, hogy a reáliskolák nemcsak nem szükségesek, hanem vesze
delmesek. A reáliskolákban főkép a mathematikát s a természettudományokat 
tanítják, ezek pedig nem valók a gyerekeknek. Ő azt tapasztalta, hogy a 
gymnasiumi tanulók mindig felülmúlták a reáliskolaiakat, még a természettu
dományokban, sőt a mathesisben is. A humaniórák legalkalmasabbak a fiatal 
ember tehetségének kiművelésére, fentartják benne azt a bizonyos rugékony- 
ságot, melyre később annyira szüksége van. A classikus irodalmak emlőin 
először fejlődtek ki minden nemzetnek irodalmai tehetségei. A reáliskolákra 
nincs szükség most sem.

P u ls z k y  F e r e n c z  : T. ház ! Nem szoktam hosszabb időre igénybe venni 
a t. ház figyelmét, de szükséges, hogy felszólaljak és kifejezzem szána
kozásomat és sajnálatomat a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr sorsa 
felett, hogy neki mindezeket a terveket, mindezeket a tanácsokat meg 
kell hallgatnia. (Elénk derültség.) Az egyik szónok kikel az internatus ellen, 
mert azt mondja, hogy abból csupán szegletes és élhetetlen emberek kerülnek 
ki, pedig mellette ott ül Ernuszt, Apponyi Albert gr. Mind a kettő internátus
bán nevelkedett, de szegletességet és élhetetlenséget eddig szemükre vetni 
nem voltak képesek. (Élénk derültség.) A másik azt tartja, hogy a gymnasium 
másra nem való, mint az értelem fegyelmezésére. Azt tartja ki görögül tanul, 
igen élesen tud distingualni. Látjuk azonban, hogy vannak emberek, kik jól 
tanulták meg a görögöt, de azt, nem tanulták meg, hogy úgy beszéljenek, hogy 
őket szivesen meghallgassák. (Élénk derültség.) Ott van az egyik, a ki gán
csolja a német irányt, mely a középoktatásba bejutott és mégis szemére veti 
a kultuszminiszter úrnak, hogy Frary igen szellemes franczia munkáját lefor- 
mttatta magyarra. De mindjárt feláll egy másik és azt találja, hogy nem ! 
A trapezia nép dekadencziában van, csak a német tudomány az, mely az 
igazi. Es föláll egy harmadik és azt mondja, sem a német, sem a franczia, 
íanem a magyar genius. (Felkiáltások szélső balfelől: Jól mondta !) Igen, de 
nem mondta meg, hogy miben fekszik a magyar genius ? (Tetszés.) Miben 
lehet a magyart megkülönböztetni. Mi a magyar sajátsága ? Ha francziát látok,



4l)3

mindjárt ráismerek, liogy franczia. Ha látom az olaszt, ráismerek a physiono- 
miájáról is, hogy olasz. A németről mindjárt látjuk, hogy német. De ha idegen 
jönne ebbe a házba, hol Magyarországnak virága van képviselve, (Élénk derült
ség.) magának a magyar typusról alig tudna ideát alkotni. Én azt hiszem, 
hogy itt a fődolog a kultúra, nem pedig a magyar typus, a miről maguk sem 
tudják, hogy miből áll, abban talán, hogy két évszázad előtt egy igen jóra- 
való tudós „kedves hazájának“ szentelte fel könyvét ? Hiszen mi ezt minden
nap teszsziik. Hisz czikkeinket, könyveinket, melyeket Írunk, a hazának szen
teljük. Nem vagyunk azon a polczon, mint a németek, francziák, kiknek iratait, 
könyveit nagyon drágán űzetik. Bizony itten az idejét a hazának szenteli 
mindenki akkor, mikor a munkának szenteli. Egyik képviselő azt mondja, 
hogy tanférfiakat kell meghallgatni akkor, mikor tanrendszerről van szó .-A  
másik azt mondja : Nem ! A praktikus embereket kell meghallgatni ; de mind
egyik kívánja, hogy őt hallgassák meg. (Élénk derültség. Egy hang balfelől : 
Hát mi meghallgassuk !) Ilyen lévén a discussio, én is felkérem a t. kultur- 
miniszter urat, ne hallgasson sem egyikre, sem másikra, de haladjon a maga 
utján, melyen eddig oly szép eredményeket tudok előteremteni. (Élénk helyeslés 
jobbfelől.)

F e n y v e s s y  F e r e n c z  : Boszankodva szemléli, hogy Magyarországon az isko
lákban a képzőművészet iránt semmi érzék sincsen. A történelmet nálunk úgy 
tanítják, hogy nincsen benne erő, nincsen benne szellem; pedig szellem nélkül a 
história nem egyéb, mint egy unalmas kalendárium. Innen van aztán, hogy 
innen is, túl is a Dunának, Tiszának a magyar tehetős, jómódú osztály mig 
sokat tud költeni a lovakra, mig lakosztályai tele vannak zsúfolva drága, ele
gáns bútorokkal, addig a képek iránt oly érzéketlenül viseltetik, hogy a szo
báik falairól a leggyatrább, és leggyarlóbb úgynevezett Oeldrukkok lógnak le 
gazdájuknak nem nagy Ízlésére és érzékére mutatva. Kérve kéri a minisz
tert, hogy vezesse be nagyobb gonddal mint eddig, a képzőművészetet az 
iskolákba és terelje a magyar ifjúságot azon térre, a mely az életnek bájt 
és varázst kölcsönöz, a mi magasabb, nemesebb ideálok követésére serkenti 
az ifjúságot és a mi a szellem harczosainak tiszteletben tartását, az Ízlés fej
lesztését, a cultura előrevitelét eszközli.

H e r m a n  O t t ó :  Magyarország középiskolai oktatásának legnagyobb baja 
a kellően kiképzett tanerők hiánya; mert valóban és kitünően képzett tanerők
kel a legrosszabb tanrendszer mellett is lehet jó eredményt elérni, de ha azok 
a tanerők nem elégségesek, ha bennük hiányzik a harmonia és a valóságos 
szellemi fejlettség, akkor a világ legjobb tanrendszerével is rossz eredményt 
fogunk elérni. A tanárok nem ismervén a gyermeket, nem tudván ahhoz alkal
mazni a tanítandó anyagot alapján véve egy liter foglalatba egy hectoliter 
zagyvalékot iparkodnak beleönteni. (Derültség.) Honnan van ez? Ennek sze
rinte egyedüli oka az, hogy egyszerre felkapták az úgynevezett szaktanítást. 
A szaktanítás nem zavarandó össze a szaktudással és a szakok művelésével, 
a melyekre okvetetlenül szükség van •, de ha veszszük hogyan képeztetnek a 
mi tanáraink, azt látjuk, hogy ők képzésük bizonyos fokáig részesülnek az 
általános műveltség requisitumaiban, de fejlődésük bizonyos fokán ezeket 
systematice háttérbe szorítják, hogy ne mondjam elhanyagolják, hogy magu
kat egy fő- és egy raelléktantárgyban kiképezzék. Ennek minden esetre csak 
káros kihatása lehet : mert a paedagogia és didaktika okvetetlenül megköveteli 
annál az átvevőnél az ismeretet, de az átadó részéről is a mértéket, a meddig 
menni kell; ő számos középiskolai szaktanárral érintkezve legtöbb esetben azt 
tapasztalta, a mi legrosszabb a tanárnál, hogy tudniillik habár ő maga saját szak
mája iránt lelkesedik, a többi szak iránt teljesen ignoráns. A ki egyszer a 
maga szakmájáért lelkesedik és ignoráns a többiben, az épen a középiskolai 
oktatás ellen működik, a hol arról van szó, hogy a gyermeknek az alapisme
reteket bizonyos mértékben és összhangzatosan adjuk át. A szakképzésnek 
egy másik valóságos nagy baja tisztán gyakorlati szempontból az, hogy hiába 
választott magának a középiskolai tanár egy fő- és egy mellékszakot. A mint 
iS a tanári pályára, tehát a gyakorlatba lép. azt kell tanítania a legtöbb eset-

33Tanáregyesület! Közlöny. XX.
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ben, a mire az illető iskolában tanár nincs, legyen az bár az ő szakmája /agy 
sem. Tud concret eseteket felhozni, hogy ad absurdumig menő követelésekkel 
állanak elő a fiatalabb tanerőkkel szemben, hogy a tanodákban létező 
régibb tanárok a saját kényelmükre az ujonan kinevezett tanárokra mindent 
rátukmálnak, még a legheterogénebb tárgyakat is. Ö tehát a bifurcatio vagy 
trifurcatió tekintetében ma még véleményt sem táplál, de igenis kívánja, hogy 
a tanárképzésre teljes súly fektessék és arra a t. miniszter úr figyelmét kiter- 
jeszsze, mert ő ki már 15 év óta vezeti az ország tanügyét, fájdalom csak nem 
régen maga is elismerte, hogy Magyarország tanerői rosszak. A nyelvoktatás 
melyet a mi középiskoláinkba bevittek, gyakorlati eredményhez egyáltalán 
nem vezethet azért, mert ott többé nem a nyelv, hanem a nyelvszabály a 
domináló. Nem érik be azzal, hogy a nyelvet tanítsák, hanem bemennek a 
nyelvalkotás legfinomabb, analytikai részébe s annak a még nem érett gyer
mekésznek akarnak tanítani oly dolgokat, melyet csak egy philosophiailag 
képzett ész foghat fel. Mindaz, a mi ethimologiai leszármaztatás, philologiai s 
grammatikalis magasabb tétel mindaz nem gyermeknek, hanem philosophiailag 
kitanult magasabb észnek való. Felhozatott itt classikus nyelvek tanítása s a 
miniszter úr épen most állapodott meg, vagy fog megállapodni abban, hogy 
a latin nyelv behozassák a reáliskolákba is rendkívüli tantárgyul. Épen abban 
a rendkívüliségben van az, a mit ő kifogásol. Van ezen házban sok 
őszbe borúit férfiú, a ki nálánál sokkalta előbb részesült a régi oktatás mód
jában ; ő a patres piaristáknál részesült abban a szerencsében, hogy mond
hatni, minden erővel és minden hatalommal verték be a növendékekbe a 
latin nyelvet. De mi volt akkor a latin nyelv ? A latin nyelv volt legelőször 
a legislegfőbb tantárgy, mely mellett minden eltörpült. Az egész büntetési és 
kitüntetési rendszer mind a latin nyelvnek szent nevében folyt. Az a növen
dék, a ki nem tudta latin leczkéjét vagy feladványát, már térdepelve várta 
tanárát és a tanár a térdeplőt végig suhintotta, szó nélkül lehuzatta, 
megverette, ezenkívül még 30, 40 vagy 60 vocabulumot diétáit. Járta a sig
num. A kinél az találtatott azért, mert nem beszélt latinul, arra reá dictáltak 
10, i’O, 30 vocabulumot, három-négy nyelven és valósággal csak teljesen tehet
ségtelen volt az, a ki nem tanúit meg latinúl. Most úgy, mint a miniszter 
úr kontemplálja, hogy rendkívüli tantárgy legyen a latin nyelv, teljesen lehe
tetlen lesz azt megtanúlni. Ő a classikus nyelvekre vonatkozólag és az egész 
classikus oktatásra nézve azt állítja, hogy ennek napjai szükségképen meg
vannak számlálva, a classikus oktatásra, a régi classikusokra a tanúlmányok 
sarkpontját helyezni többé nem lehet. Mert ő csak egy tárgyat ismer, mely 
valósággal alkalmas, mert abszolút igazságot tartalmaz. Ez visszatükröződik 
az elemi oktatásban is, és ez semmi más, mint a mathezis.

És hiába mondják, hogy a természettudományok tanítása mellett többé 
az a olassicismus a lélekben és gondolkodásban nem érhető el. Goethe művei
nek szépsége épen a természet alapos ismeretében tehát az igazságban rejlik. 
A mi az élő classikus irodalmat illeti, épen azok a classikusok és valóságos 
remekírók, a kik nagyot alkottak, mindig a legbensőbb viszonyban állottak a 
természettel. Nem tudja elképzelni még csak a novella-irásban sem azt, hogy 
abban a természet ismerete egyáltalában merőben nélkülözhető volna. Itt az 
absolut igazság a valósággal meggyőző, s másban, mint a mathematikában s 
ezzel kapcsolatban a természettudományokban ezt feltalálni nem lehet. A jó 
oktatáshoz a legtöbb kellék a jó kiképezett tanerő s a mig ezt előteremteni 
nem birjuk, addig az oktatásügy feletti vitatkozás azt a visszataszító képet 
lógja nyújtani, a melyet tapasztalunk a tanárok gyűlésén, a hol némelyek 
szerte hintik kétséges tudásuk porát a hallgatóság szemébe, mig mások azt 
declarálják, hogy a középtanodai tanárok éretlen ficzkók. A mi az irányra 
vonatkozik, erre nézve neki világos képe van. A középiskolának minden metho
dus felhasználásával mindenesetre annyi tudást kell adnia, a mennyit az ember 
beíogadhat, hogy az emberi társadalomban helyet foglalhasson. A mi azontúl 
лап, az a természetes kiválási processuson alapul. Ha a számtant veszszük, a 
növendékek egy része megbirja a négy műveletet, a többi ki fog válni s
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megbirja a tizedes törteket, innen egy rész el fog menni az algebráig, innen 
kiindulva lesz egy, mely a mathematika legmagasabb problémáihoz tog jutni, 
de az a ráerőszakolás, hogy a középiskola akként foglaljon helyet öt-hatszáz 
tanítványnyal szemben, hogy titeket, mindnyájatokat, minden áron mathe- 
matikusokká kell képeznem, ez mindenesetre nagy baj. Kijelentve tehát azt, 
hogy okvetetlenül szükséges és kell is, hogy pénz legyen rá, hogy igazán ráter
mett, jól megválogatott és összhangzatosan kiképezett tanerőket neveljünk 
hozzá teszi azt is, hogy mikor ez be fog következni, sok panasz, mely jogos, 
de a melynek forrását, mindenki másutt keresi, meg fog szűnni és Magyar- 
országon jó középiskolai oktatás lesz.

S ezzel be volt fejezve a középiskolai oktatásról szóló vita, mely
ből ime okulást meríthetünk. Megtudhatjuk belőle, s azért szenteltünk 
rá ez egyszer annyi tért, mennyi szakértelemmel s tudománynyal szólnak 
hozzá sokan a mi ügyeinkhez a képviselőházban, mily alaposan ismerik 
ezek állapotainkat s végül egy érdekes adatot nyertünk az eszmék, 
frázisok s jelszavak szakadatlan körforgásának megismerésére. Mert ugy-e 
bár, ezek a világító eszmék, melyek a képviselőházban elhangzottak, 
nem egészen ismeretlenek előttünk ? Hallottuk a kaszinókban, olvastuk 
újságaink nagyképü vezérczikkeiben, nem egyszer, hanem százszor, csak 
elmésebben elmondva s gondosabban megírva. Lám a kimondott és leírt 
szó nem veszett el ; utat talált a képviselőház szónokainak beszédeibe, 
a honnét vígan újra szárnyra kelhet, hogy megtermékenyítse a hazai 
gondolkodás talaját, mely bizonyára busásan fog fizetni az elvetett 
magokért. S akkor van remény rá, hogy a jövő évben megifjult alakban, 
meggyarapodott számban újra olvashatjuk majd az idei költségvetés 
alkalmával elmondott beszédeket. *)

N Y I L A T K O Z A T .
Kiállítási jelentésem a 647-iki oldalon a középiskolai tanulók írásbeli 

dolgozataira vonatkozó szakasza egy-két tagtársamnál, a mint ezt hozzám inté
zett soraikból tapasztalom, bizonyos visszatetszést szült. Megtalálja az okát 
azon szigorú ítéletben, melyet e dolgozatok egy részére ki kellett mondani és 
minek kimondására, mint a jury tagja, följogosítva voltam. Mindazonáltal bevallom, 
hogy a k iv e e n d ö k e t  nagyobb nyomatékkai kellett volna kiemelni, és hogy 
azt nem tettem, megtalálja magyarázatát abban, hogy a jelentésem megírá
sánál a kiállítás bezárásával járó zavar következtében nem juthattam az ide 
vonatkozó hivatalos adatok birtokába és így egészen a jury-tárgyalások alkal
mával hallottakra és nehány sovány jegyzetre kellett szorítkoznom. Most 
midőn a chaosnak vége lett, elég szerencsés voltam a tanulók Írásbeli dolgo
zataira vonatkozó és soká keresett szakjelentéseket megkeríteni és ezeknek 
alapján sietek a mulasztásból netalán származó igazságtalanságomat jóvá tenni. 
Fölötte sajnálom, hogy a b a ja i  c z i s z t e r c z i r e n d i  h a th ,  f ö g y m n a s iu m  és a  n a g y -  
s z o m b a t i  f ö g y m n a s iu m ,  valamint a h ó d m e z ő v á s á r h e ly i  r e f .  f ö g y m n a s iu m  töltét- 
len dicséretet nyert dolgozatairól megfeledkeztem; a mi a többi, dolgozatok 
által a kiállításon képviselve volt gymnasiumokat illeti; itt csak annyit mond
hatok, hogy majdnem mindegyike a nyelvek egyikéből másikából is tudott

*) Tudósításunk az országgyűlési gyorsíró-iroda 
sító ‘-ja nyomán készült.

„Országgyűlési Tudó- 
A  s z e r k .
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kifogástalan vagy nagyobb kifogás alá nem eső dolgozatokat fölmutatni; szi
gorú Ítéletünket azonban fönn kell tartani azok iránt, kik épen nem javí
tott dolgozatokat — sőt helyesírási hibák is javítatlanul maradtak felsőbb 
osztálybeli tanulók dolgozataiban — vagy. és az különösen a mennyiségtani 
dolgozatoknál is tapasztalható volt, rosszúí javított dolgozatokat küldöttek be. 
Bizony furcsa dolgokat mutatott nekünk be a jury egy igen tekintélyes szak- 
férfia némely tanuló mennyiségtani füzetéből.

Kelt Budapesten, 1887. februárius hó 10-én.
Dr. Staub M óricz.

R E N D E L E T E K .

A tanév közben fölvételért folyamodó ismétlő tanulók kérvé
nyeinek elbírálása tárgyában a vall. és közokt. miniszter 1886. évi 
48,969. sz. alatt a következő rendeletet intézte valamennyi tankerületi 
főigazgatóhoz :

„Az ügymenet egyszerűsítése czéljából elhatároztam, hogy a tanév 
közben utólagos fölvételért folyamodó ismétlő tanulók ily tárgyú kérvé
nyeinek elbírálását az egyes tanintézetek igazgatóira bízom a következő 
módozatok mellett:

Feltéve, hogy a helyi viszonyok valamely későbben jentkező ismétlő 
felvételét nem akadályozzák.

1. Oly ismétlők, kik a megelőző tanévet végig az illető tanintézet 
valamelyik osztályában töltötték, ugyanezen osztályba fölvételi vizsgálat 
nélkül felvehetők a tanév alatt bármikor.

2. Oly ismétlők, kik tanév közben hagyták el az intézetet, csak 
akkor vehetők fel fölvételi vizsgálat nélkül és közvetlenül az igazgatók 
által, ha fölvételre a tanév azon időpontjáig jelentkeznek, melyben az 
előző tanévben az illető osztályból kiléptek ; pl. ha valamely tanuló 
deczember végén lépett ki valamely osztályból, abba a következő tanévben 
mint ismétlő csak akkor vehető fel ily módon, ha legkésőbb deczember 
végéig jelentkezik, mert ekkor az osztályban az előző tanévben négy 
hónapot, a folyamatban lévőben hatot, így összesen a törvényszerű tíz 
hónap szorgalmi időt, mint rendes tanuló kitölti.

3. A két előző szakaszban említett ismétlők, ha az előbbi tanév
ben más intézetnél tanultak, az igazgató által közvetlenül és fölvételi 
vizsgálat nélkül csak akkor vehetők fel, ha azon tanintézetnek, melyből 
jöttek, azonos tanterve van s ha e tanintézetnek megkérdezése után 
az illető tanuló kellő magaviseletére nézve semmi kétség sem forog fenn ; 
de minden ily esetről jelentés teendő a tankerületi főigazgatónak, hogy 
ez utóbbi az eljárás helyességéről meggyőződést szerezhessen; az oly 
tanintézetből jövő tanulók pedig, melynek elütő tanterve van, fölvételi 
vizsgálat alá vetendők.

Ka a tanuló magaviseleti tekintetben esnék kifogás alá, ügye a 
főigazgatóság útján hozzám lesz fölterjesztendő.

4. Az igazgatók elutasító határozata ellen netalán beadott felfolyamod
ván) ok, az igazgató véleményével, a tankerületi főigazgatóhoz, a főigaz
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gató elutasító határozata ellen beadott felfolyamodványok pedig ugyan
ennek véleményével hozzám terjesztendők fel.

5. A nem ismétlő tanulók utólagos felvétele ügyében, az illető 
tanintézet tanári testületének a tankerületi főigazgató útján való meg
hallgatása mellett, ezentúl is kizárólag magam fogok dönteni.

Budapesten, 1887. január hó 20-án.
Trefort. “

EGYESÜLETI ÉLET.

I. A választmány.
A  választmány februárius hó 1-én tartott rendkívüli ülése.
Elnök: Berecz A ., jegyző: B rózik K.
Jelen voltak: B artal A ., dr. K lam arik J . tiszt, tagok, Köpesdy S., 

Szerelemhegyi T ., Berm üller F ., dr. JDékány R ., Felsmann ./., dr. K á
roly Gy. H ., dr. Rechner L ., M üller J ., Névy L ., R e i f  J ., dr. Riedl 
Fr.; dr. Schmidt A . ,  Tornor F .  és Volf Gy.

Az elnök az ülés megnyitása után azt a kérdést intézte a választ
mányhoz, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr hetvenedik szü
letése napja alkalmából miképen kíván tiszteletének és ragaszkodásának 
kifejezést adni Többek felszólalása után a választmány az elnök indít
ványát tette magáévá. Ezen indítvány értelmében határozattá lett, hogy 
a választmány febr. 6-án ünnepies ülést tart s ez ülés küldi ki ama 
tagokat, a kik a miniszter úrnak az egyesületi választmány üdvözletét 
megvigyék. B. K.

A  választm ánynak febr. 6-án d. e. 11 órakor T r e f o r t  Á g o s 
t o n  vallás- és közoktatásügyi miniszter úr hetvenedik születésenapja alkal
mából tartott ünneplő ülése.

Elnök : Berecz A ntal, jegyző : Szerelemhegyi Tivadar.
Jelen voltak : Bartal A n ta l, Berzeviczy A lbert, dr. L u tter Nándor, 

Ney Ferencz és dr. Sztoczek József tiszteleti tagok, br. Eötvös Lóránt 
egyetemi tanár és LjCövey Sándor min. oszt. tanácsos mint vendégek, a 
választmány teljes számban és sok egyesületi tag.

Az elnök megnyitván az ülést, meleg szavakkal hódol Trefort 
Ágoston miniszter érdemeinek, melyekkel Magyarország minden fiának 
tiszteletét kivívta, és az egyesület részéről is kifejezést ád ama törhetet
len ragaszkodásnak, melylyel az tiszteleti tagja iránt viseltetik.

A megnyitó után Köpesdy Sándor alelnök olvassa föl ünnepi beszé
dét. (Kivonata jelen füzetünk élén.)

Ennek befejeztével az elnök javasolja, hogy az egyesület részéről
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másnap, mint a miniszter úr születése napján, küldöttség tolmácsolja a 
jókivánatokat; ez helyesléssel fogadtatván, az elnök a küldöttség veze
tőiül maga mellé dr. L u tter  Nándor és Hóman Ottó főigazgatókat, 
Bártól A n ta l, Gorzán Gábor, Felsmann József, Hofer Károly , Köpesdy 
Sándor, dr. László M ihály , M ayer József\ Ney Ferencz és Várnasy 
M ihály igazgatókat kéri, az egyesületi tagokat pedig a küldöttséghez 
való csatlakozásra hívja fel. Sz. T .

A  választmány februárius hó 8-án tartott rendes ülése.
Elnök : Köpesdy S., jegyző : Brózilc K.
Jelen voltak : Berecz A ., Szerelemhegyi T ., Bermüller F ., Deme 

L ., dr. D ékány R ., Heller A ., dr. Károly Gy. H.. R e i f  J ., dr. R iedl F r., 
Suppan V., Tiber A . és Volf Gy.

Az elnök a választmánynak tudomására hozta, hogy f. hó 6-án 
d. e. 11 órakor a választmány elrendelte ünnepies ülést megtartották ; 
ez ülésen az egyesületi elnök megbízásából ő olvasta fel a miniszter 
úrról a méltató beszédet. F. hó 7-én pedig az egyesületi elnök vezetése 
mellett egy nagyobb küldöttség üdvözölte a miniszter urat.

A pénztárnok akadályozva lévén a megjelenésben, helyette a főtit
kár tette a pénztár állásáról a szokásos jelentést. Egyszersmind bejelen
tette, hogy időközben Fábián Károly  tagtárs Szabadkán és H ibján  
József tagtárs Beszterczebányán elhunytak. A választmány e bejelentést 
szomorú tudomásul vette.

A főtitkár bemutatta a kaposvári körnek a helyi tantervre vonat
kozó határozatát, a melyet a választmány tudomásul vett, továbbá bemu
tatta a lőcsei körnek az általános osztályozás módjának megváltoztatását 
czélzó indítványát. A választmány elrendelte, hogy az indítvány a kör 
kívánsága értelmében a többi körökkel közöltessék.

A szerkesztő bemutatta a párisi önsegélyző magyar egyletnek átira
tát, a melyben az eddig küldött Közlönyöket megköszöni és a Közlöny 
további küldését kéri. A választmány az egylet kérését teljesíttetni 
kívánja.

A közgyűlés előkészítése kerülvén szóba, a választmány a fiumei 
tagtársakat egyelőre az esetleg körükben tartandó közgyűlés előkészíté
sére felkérni nem kívánja, mert az országban az egészségügyi helyzet 
még mindig olyan, hogy a közgyűlésnek idegen helyen való megtartása 
kétségessé válhatik. A fiumei kartársak véleményének meghallgatása után 
fog a választmány e kérdésben véglegesen dönteni.

Berecz A . egy. elnök ezután a választmánynak tudomására hozza, 
hogy a nmgú vallás- és közoktásügyi m. k. miniszter úr a müszótár szer
kesztése és kiadása körül felmerülő költségek egy részének fedezésére 
500 irtot utalványozott. A választmány a müszótár szerkesztőjét felkérte, 
hogy a jövő ülésig a kiadóktól bekért ajánlatokat előterjeszsze. továbbá 
javasoljon oly módozatot, a mely szerint a szótár szövege kinyomatása 
előtt a körökkel és egyes iskolákkal közölhető volna oly czélból. hogy az 
egjes műszókra nézve a tanárok közt egyetértés jöhessen létre, és végre
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megbízta a választmány a szerkesztőt, hogy az 500 frt hováforiítása 
iránt is részletes tervet nyújtson be.

Az egyesületbe új tagokul beléptek : Balassa Rezső középkereske
delmi isk. tanár Zala-Egerszegen, aj. Hofer К. ; Schuller János tanár 
Brassóban, aj. Orbán F. ; Vámosy M ihály  ref. főgymn. igazgató Buda
pesten, aj. Mayer J . ; Nitsch Gr. Pál főgymn. tanár Nagy-Bányán, aj. 
Zsuífa F. és Benő J. B. ; végre Grósz Jakab  okleveles tanár Buda
pesten. aj, Yolf Gy\ В. K .

II. A körök.
A szabadkai kör ez évi tényleges működését — felolvasások ta r

tása által —  f. é. január hó 4-én kezdte meg az I. szakosztály ülésé
vel, melynek tárgya Webel János felolvasása volt „A latin nyelv taní
tásáról, különös tekintettel a latin Írásbeli dolgozatokra.“ A felolvasott 
rész a dolgozatnak az első része s tárgyalja azon fogyatkozásokat, melyek 
ez idő szerint a latin nyelvi oktatásban s főként az írásbeli dolgozatokkal 
való elbánásban tapasztalhatók ; a második rész positiv javaslatokat fog 
tartalmazni. A felolvasást hosszas vita követte ; de a kör határozatot a 
felolvasás alapján csak akkor fog hozni, ha a javaslatokat is meghall
gatta s megbírálta. A dolgozat tartalmát a következőkben adjuk :

A felolvasó röviden fölemlítvén, hogy a latin nyelvet a viszonyokhoz 
képest mindig más és másféle czélból tanították, s hogy a módszert mindig 
a czélhoz képest szabták meg, a latin nyelvi tanításnak jelenlegi czéljára s 
módszerére tér át, tekintetbe véve az Írásbeli dolgozatok fontosságát. E czél 
szerinte nem az, hogy a gymnasiumot bevégzett iíjak a latin remekírók nyel
vezetével s az irodalommal tisztában legyenek, hanem hogy a tanultak alapján 
bizonyos önállóságra legyenek képesítve, melynek segélyével aztán tanulmá
nyaikat sikeresen folytathassák. Ez önállóságot a latin nyelvszabályoknak a 
classikusokon való begyakorlása, de legkivált az Írásbeli dolgozatok által éri 
el. A mi a szóbeli részt illeti, nem elég pusztán fordítani; a növendéket a 
latin gondolkodásmódba kell bevezetni (mondatszerkezet), feltüntetvén a 
különbséget, mely közte s a magyar közt van. Az idegen nyelv tudásának 
próbaköve az azon nyelven való gondolkodás. A szóbeli rész sikerét nagyban 
előmozdítja amaz örvendetes körülmény, hogy a latin és magyar nyelvet mon
dattani alapon tanítjuk (Szinnyei, Bartal-Malmosi). De nem felel meg a siker
nek az Írásbeli dolgozatok gyarlósága. A felolvasó e gyarlóságot csak consta- 
tálja s utal tagtársainak ebbeli tapasztalásaira. Végül a következő két kérdést 
teszi fel : 1. Nem volna-e ajánlatos, hogy a tanulók legalább az I. és II. osz
tályban latin írásbeli dolgozataikat a tanár útmutatása, de azért nem közve
tetten vezetése mellett készítsék s mi volna ennek leghelyesebb módja ; 2. a 
magyar szövegnek önállóbb és helyesebb fordítása czéljából nem kiyánatos-e, 
hogy a négy felső osztályban a latin Írásbeli dolgozatok a jelenleginél nagyobb 
számban készíttessenek, illetőleg gyakoribb magyar-latin szóbeli stílusgyakor
latok által pótoltassanak ?

Ezen szakosztályi ülést rögtön teljes köri ülés követte, melyen a 
szakosztályi elnökök jelentést tevén szakosztályaik működéséről, a kör 
által felvetett s a központi választmány által megküldött tételt terjeszti 
elő. A tételnek ^miként lehetne a társadalom, illetőleg a család és az 
iskola között szorosabb kapcsolatot létrehozni, hogy az által az iskola a
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maga tanítási és nevelési működésében a társadalomnak, illetőleg a csa
ládnak támogatását annál jobban biztosíthassa?) kidolgozására dr. K áp
lánt/ A n ta l vállalkozott.

Az I. szakosztály második ülését január 29-én tartotta ; tárgya dr. 
Káplánt/ A ntal felolvasása volt „A tragicum- és comicumról, mint jellem
képző eszközökről általában.“ A felolvasó dolgozatának szintén csak 
első általános részét terjesztette elő, vázolván, hogy a eomikus és 
tragikus történetek — színművekben — milyen jellemképző eszközök ; 
arról, hogy az eléjük tűzött czélt mily módon érheti el a tanár legsike
resebben, tehát a methodikai részről, felolvasásának második része fog 
szólani. Közöljük rövid gondolatmenetét.

A felolvasó szerint a tragicum és comicum egy forrásból erednek, az 
emberi gyengeségből. A tragieum az egyén küzdelme az egyetemlegessel és 
együttlegessel, melyeknek egysége adja az erkölcsi világrendet, melyet a 
régiek latumnak neveztek. A tragoedia ily küzdelmet s bukást tüntet fel a 
részvét, félelem, a szánalom és a megnyugvás érzésével tisztítva kedélyünket. 
A comicnm is az egyén küzdelme az erkölcsi világrenddel, de küzdelme kicsinyes, 
félszeg. A hőst ezen küzdelmében a. részvét, a kíváncsiság vagy aggály vegyes 
érzésével kisérjük s bukását óhajtva, elestén mosolyogva, megnyugszunk. A 
comoedia és tragoedia párhuzamba állítását a felolvasó szükségesnek tartja, 
mert csak igy lehet igazán hatni a jellemre általuk, mert a midőn a tanuló a 
tragoediában a hős erényeiből kifolyó ballépés végzetes következményeit s a 
comoediában a megcsontosodott szenvedély, ellenmondások s fonákságok nevet
séges voltát feltüntetve látja, a jól rajzolt s teljesen méltányolt alak által 
mélyebb hatást fogad el. mint a minőt az abstract fejtegetés előidézhet.

Dr. Káplány Antal felolvasásához a tagok közül többen hozzá 
szóltak, valamennyien kifejezést adván annak, hogy e különben érdekes 
tárgyú felolvasást „előleg“-nek tekintik a nehezebb második (methodikai 
tárgyú) részhez, melylyel a kört mennél hamarabb meg fogja örvendeztetni.

A fiumei kör. Ezúttal csak röviden adok értesítést arról, hogy a 
magyar kikötő város tanári köre is f. évi január 15-én tartott eléggé 
népes ülésén megalakúit. Titkos szavazás útján megválasztattak : elnökké 
dr. Eröcli Béla , alelnökké Matcovics Pád, jegyzővé dr. Gribovszhy Jenő 
és pénztárnokká Fest Aladár. Megállapítottuk a f. isk. évre szóló mun- 
kaprogrammot is. Tekintettel a megalakulás késedelme által okozott és 
érezhető mulasztások helyrehozására, körünk két irányú munkálkodást 
tűzött maga elé : a) Hozzászól a központi választmány s illetve az egyes 
vidéki körök által felvetett neveléstanítástani kérdésekhez, melyekből 
különös megbeszélés végett felvett 5-öt, és Ъ) a nagyböjt folyamában 
nyilvános népszerű felolvasásokat rendez magyar és olasz nyelven. E 
kettőhöz még egy harmadik kedves kötelesség járul, t. i. a közelebbi nagy
gyűlést előkészítő bizottságok működése szeretve tisztelt honti- és tagtár
sainknak méltó elfogadására. Isten hozza őket mennél nagyobb számban !

Február 12-én tartott ülésében a kör az alakuló ülésben megálla
pított munkaprogramm lebonyolításához fogott. Dr. Erödi Béla körelnök 
megemlékezvén Trefort miniszternek országszerte megünnepelt születése 
napjáról, jelenti, hogy az ünnepelt miniszternek üdvözlő táviratot küldött. 
A kör köszönetét mond dr. Erődi elnöknek e szép kötelesség teljesítéséért
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$ legott a napirendre tér. Az egyesületi év munkaprogrammjának egyik 
felét a nagyböjt folyamában tartandó felolvasó estélyek képezvén, az 
elnök bemutatja az e ezélra már kinyomatott meghívót és műsort.

Közöljük itt a felolvasó tagtársak neveit a felolvasás tárgyaival. Feb
ruár 27-én kiegler Sándor: Pillanatnyi fényképezés: dr. Erödi Béla: A persa 
költészetből. Márcz. 6-án Pizzeti Rókus (olasz nyelven): Az elektrikus világí
tás : Zambra Péter (olasz nyelven) : Othello dráma. Márcz. 13-án Fest Aladár : 
Életphilosophia ; Körösi Sándor: Újabb költőink. Márcz. 20-án Dalmartello 
A rtur  (olasz nyelven) : Az Iliász istenei és hősei; Berghoffer József (olasz 
nyelven): Impromptu. Márcz. 27-én Mátisz János: A tenger fenekén; Szabó 
Sám uel: Ovidius.

Míg a munkaprogramm egyik felének csupán tervezetét készítettük 
el, másik felét, t. i. a paedagogico-didaktikai kérdések tárgyalását már 
munkába is vettük. Tárgyaltatott ezen ülésben két kérdés, a) Kivánatos-e, 
hogy a világtörténelem vagy legalább annak ókori része ismét az érett
ségi vizsgálat tárgyává tétessék ? Előadó : Fest A ladár, b) Mi módon 
nyerhető meg az iskolának a család érdeklődése ? Előadó Dalmar- 
tello A rtú r]

Az első tételnél Fest Aladár azt tartja mindenekelőtt kívánatosnak, 
hogy a kérdések kellőleg megokolva küldessenek meg a köröknek. Az inté
zetben — úgymond — egy historikus van, s ez beszél a maga szakja tárgyá
ban nem historikusoknak. A dolgok rendes menete szerint ezek ráhagyják, a 
mit mond, s immel-ámmal hallgatják meg. Ezután áttér a tételre. Mint histo
rikus a mellett van, hogy a meglevő formákon ne változtassunk kényszerítő 
szükség nélkül, mert kivált tanügyünkre a meglevő keret folytonos változta
tása csak káros lehet. Vajon nem lehetne-e javítani a meglevő kereten belül, 
s a classica philologia tanárai nem tehetnének-e többet az ókori historia fel
elevenítése és ébrentartása mellett. Az indítványozó kétségkívül azt hiszi, 
hogy az ókor mellőzése az érettségi vizsgálaton — káros. Hozhat-e fel erre 
nézve tapasztalati tényt ? Kevésbbé érettek-e az egyetemi tanulók, mióta az 
ókor történelméből nem tesznek érettségi vizsgálatot ? Miért épen az ókor ? 
Miért nem az egész világtörténeti tananyag ? Talán mert ezekre úgyis reflectál 
a magyar történelem. De hát akkor így is fenmarad egy nagy hézag : öt neve
zetes sacculum története, mely idő alatt a népvándorlás új formát ad Európá
nak s megalapítja az új nemzeteket és államokat; míg az ókor története még 
valamikép érvényre ju t a latin és görög olvasmányok által. Igen helyesnek 
tartja azt az elvet, mely az érettségit illető új szabályozás által érvényre 
jutott .multum sed non multa.“ A magyar történelem vizsgálata elég módot 
nyújt arra, hogy a jelölt kimutassa, van-e a történelem iránt érzéke, hogy a 
főbb események causalis nexusát az állami és politikai tevékenység főbb rugóit, 
a melyek főben minden nemzet történetében ugyanazok, tudja-e méltányolni. 
A többire nézve aztán mindegy, akár kétszer, akár csak egyszer Felejti el az 
ifjú a történelmi tananyagot, mert annyi bizonyos, hogy a mit amúgy sebti
ben, csak a vizsgálat kedvéért tanúi meg, az nem maradandó szellemi birtoka. 
Máskép állna a dolog, ha a Vili. osztályban megszaporítanák a történet heti 
óráinak számát annyira, hogy az egész világtörténeti anyagot még egyszer át 
lehetne venni, hanem az ilyen férczelgető reform nem felel meg az ő ideáljának.

A kör e kérdést illetőleg mindenekben egyetért az előadóval. Dr. 
Erödi elnök azzal a megjegyzéssel bővíti ki Fest fejtegetését, hogy az 
ifjúságnak újabb időben annyira hangoztatott túlterhelése ilyen reformok 
által csak táplálékot nyerne. Kern helyesli azt az eljárást, hogy a kér
dések megokolás nélkül küldetnek meg a köröknek, jóllehet a közgyűlés 
jegyzőkönyvében megvannak az indító okok. —  A kör dr. Erödi véle-
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ménjével egyetértőleg liatározatilag kimondja, hogy a kérdések kellőleg 
megokolva közöltessenek.

Dálmartéllo A rthur  előadásáról jövőre.
Dr. Gribovszki Jenő , a kör jegyzője.

A sümeghi kör f. évi január 15-én tartott rendes gyűlésén Á dám  
Iván  előadó a középiskolai oktatás sikertelenségének azon okaival fog
lalkozott, melyek az elemi iskolában rejlenek.

Első helyen kutatván, vájjon az elemi iskolában azokra a tantárgyakra 
fektetik-e a fősúlyt, melyek a középiskola szempontjából a legszükségesebbek, 
azt találja, hogy a felső tanügyi hatóság kellőleg gondoskodott e körülmény
ről, a mennyiben a nyelvtan, számtan és földrajz, mint különösen mívelendők 
vannak kitűzve. Hogy azonban mindamellett a vidéki elemi iskolából kikerült 
tanulók nagy része nagy ismerethiányt és csekély értelemfejlettséget mutat, 
azt a gépies tanításnak tulajdonítja. Kárhoztatja az elemi tanítók nagy részé
nek hiányos készültségét, a sok elemi iskolában a gyermekekkel szemben 
gyakorolt protectiós rendszert, a privatán való külön tanítást stb. stb. s mind
ezeket olyan bajoknak tünteti föl, a melyek rendesen megboszulják magukat 
a középiskolai tanítás folyama alatt. Felolvasásának végeredményét a követ
kezőkben véli megállapítandónak : 1. A közoktatásügyi főhatóság által kijelölt 
tantárgyak különös mívelésére nagyobb gond fordíttassék az elemi iskolában. 
2. A német nyelv, mint a melynek tanítása az említett főtárgyak rovására 
történik, mellőzendő. 3. Az elemi tanítók nagyobb súlyt fektessenek a tanulók 
értelemfejlesztésére. 4. Mellékkörülmények, mint protectió, privata stb. ne 
legyenek befolyással az osztályozásra.

E felolvasás élénk eszmecserére szolgáltatott alkalmat. Bánfi A la 
jos védi az elemi tanítókat ama váddal szemben, mintha a bizonyítvány 
kibocsátásában lelkiismeretlenül járnának el s inkább a középiskolát 
vádolja, a melynek eljárása nagyon is alkalmas, hogy az elemi tanító 
által kibocsátott bizonyítványnak tekintélyét teljesen aláássa, a merniyiben 
nem adván neki hitelt, az elemi tanulót felvéti vizsgálatra kötelezi. Sze
rinte e vizsgálatok eltörölendők, melyek úgyis csak a forma kedvéért 
tartatnak meg ; az elemi tanító ez esetben lelkiismeretesebben fog eljárni 
az osztályozásban, ha látja, hogy az általa kiállított bizonyítvány teljes 
hitelre talál. Dr. Keltemen abban látja a bajt, hogy a középiskolának 
már legalsó osztályaiban követett tanító módszer nagyon is eltér az 
elemi isk. népszerű módszertől. A kör különben az előadó által kifejtett 
elveket helyesli s csak a 2. pontot módosítja oly módon, hogy ámbár a 
német nyelvtannak tanítását nem tartja szükségesnek, a németül olvasni 
és írni tanulást az elemi iskolában megtartandónak véli.

A január 22-iki gyűlésen dr. Kellemen Károly az anyanyelvnek 
mondattani alapon való tanításának módszeréről értekezett.

Bevezetésében a módszer különös fontosságáról szól az anyanyelv taní
tásánál, mint a mely tantárgygyal a tanulók rendszerint nem nagyon foglal
koznak. Kifejti az anyanyelv tanításának czélját, majd megismerteti az alak
tani és mondattani alapra fektetett módszert. Utóbbinak elsőséget ad a 
következő okoknál fogva : 1. A nyelvtanítás végczélja a szabatos beszéd, ez 
pecbg csak összefüggő mondatokon alapszik. 2. Tartalmat is nyújt az össze- 
uggo mondat. 3. Az  analytikus módszer kényszeríti a tanulót a szabály 

abstrahalására. 4. Változatosság szempontjából.
A felolvasónak ezen értekezése annál nagyobb helyesléssel fogad
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tatott, minthogy különös tekintettel volt arra, hogy elveit párhuzamos 
utalással a reáliskolai utasításoknak az anyanyelv tanítására vonatkozó 
részére kifejtse.

H orvát Rezső, a kör jegyzője.

A budapesti kör f. év január hó 18-án tartotta ez iskolai évben 
3. gyűlését. Ennek tárgya dr. B ánfi Zsigmondi reáliskolai tanár előadása 
volt. „A franczia nyelv tanításáról a reáliskolában.“

Báníi sajnálattal constatálja, hogy a franczia nyelv tanításában ép úgy 
nem képes kellő eredményt felmutatni, mint a gymnasium a classikus nyel
vekében. A tanítás sikertelenségének egyik főokát az osztályok túlnépessé- 
gében látja. A tanulók száma bizonyos határon túl lehetetlenné teszi a sikert; 
nyelvet tömeges tanitás tárgyává tenni nem lehet. Oly osztályt, mely 20-nál 
több tanulót foglal magában, valamely nyelvre megtanítani, határos a lehetet
lenséggel. A nyelvek iránt a tanulók nem érdeklődnek ; azok tanulására minden 
egyest úgyszólván kényszeríteni kell. A nyelv ezerféle aprósága, mely ugyan
annyi megfigyelést követel minden tanuló részéről, a kiejtés mindmegannyi 
legyőzhetetlen akadály, a melylyel a tanár a népes osztályok tanításánál talál
kozik. Az avoir és étre betanítását 50 tanulóval 4—8, 20 tanulóval 3 óra 
alatt végezte be A nyelvi tárgyak tanításánál az alsóbb osztályok bifurká- 
lását feltétlenül szükségesnek tartja. A franczia nyelv tanításának eredmény
telenségében nagy része van a sok nyelvtantanításnak is. A sok nyelvtannal 
azután megölik a nyelvet. Szerinte nem grammatikát kell tanítani, hanem sok 
szót és beszédet. Az Írásbeli dolgozatokat illetőleg pedig az a véleménye, 
hogy vagy végképen elhagyandók, vagy óráról-órára adandók. A tananyag 
beosztását illetőleg a következő javaslatokat teszi : A III. osztályban lehetőleg 
nagy szókincs gyűjtendő. A IY.-ben a szókincs kibővítendő a rendhagyó 
igékkel. Az V.-ben rendszeres nyelvtan. A nyelv szabályai magából a nyelv
ből levezetve. A VI. osztálytól kezdve franczia beszéd. A sikert nagy mér
tékben biztosítaná, ha valamely tárgy (franczia irodalom-történet) franczia 
nyelven volna előadható.

Az előadás élénk vitát keltett. Ebben részt vettek Palóczi. Bartos, 
Gyomlay és Tiber tagtársak. Köpesdi Sándor elnök megköszönvén az 
előadó buzgalmát, melylyel a tárgyat a tárgyalásra előkészítette, felkérte 
őt, hogy előadását közlés végett dolgozza ki.

Dr. H ankó Vilmos, a kör jegyzője.

A nagybányai kör január 18-án tartotta meg 2. gyűlését, melynek 
kezdetén Zsuffa F ausztin  elnök a kör két új tagját. Horváth H enrik és 
Nitsch G. Pál gymnasiumi tanárokat üdvözölte, kikkel körünk tagjai
nak száma 12-re szaporodott. Ezután Benő J . Berárd. mint e gyűlésre 
kijelölt előadó, olvasta fel értekezését, hogy : „Egy, vagy két osztályban 
tanítandó-e a magyar irodalom-történet.“

Az előadó, tekintettel a gymnasiumi utasításokra, az irodalom-történet taní
tására kitűzött egy évet, heti három órával elégtelennek tartja, és a rendes három 
óra meghagyása mellett az irodalom tanítását a VII. osztályban kezdené meg. Sze
rinte az irodalom-történet egyszerű tanultatása, történjék az bármily rendszeresen, 
czélhoz nem vezethet, mert így a tanulók vagy száraz nomenclaturát fognak beta
nulni, vagy önítélet híján, idegen ítéletekkel tömik meg emlékezetüket. Azt akarja 
tehát, hogy valamint a stilislika, rhetorika és poétika induktiv úton taníttatik, 
a magyar irodalom-történet, mint a magyar nyelvtanítás koronája, szintén 
tárgyilagos alapra fektettessék. É nélkül az irodalom-történet tanítását olyan
nak tartja, mint a számtant példák nélkül, s a természettudományokat kisér-
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leti eszközök, észleletek és kísérletek nélkül. — Az irodalmi olvasmányokat, 
különösen Kisfaludy Károlyiéi kezdve, főleg az iskolában, tanári felügyelet 
mellett szeretné végeztetni, még pedig nem szemelvények, hanem az egyes 
irék legkiválóbb müveinek teljes feldolgozása alapján ; mert ily módon a tanulók 
nemcsak átismételnék, hanem mintegy betetőznék az előbbi osztályokban 
inductió és elmélet útján szerzett ismereteiket. Szerinte az irodalom-történet 
anyaga, Kisfaludy Károlyiéi napjainkig, az utasításokban megszabott módon 
egy osztályra (Vili.) nagyon elég, az eddig terjedő irodalom-történettel pedig 
a nyelvtörténet gyakorlati ismertetését óhajtaná lehető rövid függelékként 
egyesíteni. — Az előadó ama panaszokat, melyek a közoktatási tanácsban a 
magyar irodalom tanítása körül mutatkozó hiányok miatt legújabban kelet
keztek, főleg az irodalom-történetnek majdnem tisztán elméleti tanítására 
vezeti vissza, mert ez, különösen a legújabb kornál, időhiány miatt csaknem 
teljesen nélkülözte a tárgyilagos alapot. Szerinte a magyar irodalom-történet 
tárgyalását beható, olvasásnak kellene kisérnie, mert csak igy volna igazán 
czélhoz vezető. Állításainak bizonyítására idézi a porosz felsőbb iskolai 
utasításokat (Berlin 1882. márez. 31.), melyek határozottan tiltják, hogy a 
német irodalom-történet önálló tantárgy legyen, ha nem gyakorlati alapon 
taníttatik. Ezt előadó a magyar irodalom-történet tanítására a gymnasiumi 
utasítások által megengedett keretben óhajtaná alkalmazni; de erre egy év 
heti 3 órával, nem elegendő. Azt véli, hogy az irodalom-történet két évi taní
tását az előbbi osztályok tananyagának lényeges csonkítása nélkül könnyen 
keresztül lehetne vinni, csak ama fölös ismétlésektől kellene megszabadítani 
tankönyveinket, melyek a stilistikától kezdve, a szerkesztéstanban, rhetoriká- 
ban is előfordúlnak. Azt gondolja, hogy a szerkesztéstan, vagyis az V. osztály 
tananyaga részben a stilisztikához, részben a rhetorikához csatolható ; nagyon 
hosszúnak tartja az egyes osztályok tananyagának elméleti részeit. Az előadó 
sürgeti az összehasonlító philologiát aesthetikai tekintetben is, melynél a tan
tárgyak megkedveltetésére alig ismer alkalmasabb módot. így a rhetorika 
tárgyalása mellett, a II. és III. tanszakban Ciceró beszédeinek elemző tárgya
lását, a poétikában pedig a latin, görög és német irodalmi termékeknek a 
magyar irodalmi termékekkel való egybevetését ajánlja, a mennyiben ez egy 
tanár kezében, vagy a nyelvtanárok között kivihető.

A felolvasás után clr. Német Gyula szólalt fel. 0 teljesen osztozik 
az előadó véleményében s a magyar irodalom-történetnek heti 3 óra 
mellett szintén két évi tanítását óhajtja; az iskolai olvasmányoknak, 
tanári felügyelet mellett, elsőséget ad a magánolvasmányok felett és 
szemelvények helyett az irodalom tanításánál egész müvek olvasását 
tartja kívánatosnak. Kölln Norbert azt mondja, hogy jobb keveset olvasni, 
de jó l : ő a szemelvényeket az egész művek olvasásánál előnyösebbnek 
tartja, s az irodalom-történetnek inkább elméleti tanítását óhajtja. Az 
V  és \ I .  osztály jelenlegi tananyagában szerinte is sok a fölös ismét
lés, és ő a szerkesztéstant egészen a rhetorikához csatolandónak véli. 
A kérdéshez hozzá szólották még Berényi Gedö, Fetzer Ferencz és 
M ahalcsik Titus. Végre Benő J. Berárd felvilágosításai után a kör hozzá
járul az előadó véleményéhez és a magyar irodalom-történetnek egyhangúlag 
a M I. és M II. osztályban való tanítását javasolja a heti 3 óra megtar
tása mellett.

A február 14-én tartott rendes havi ülésen dr. Németh Gy. K ál
mán azt fejtegette : Miért fontos, és hogyan eszközölhető a magyar tör
ténelem szemléltető tanítása

, . telolvasó értekezése elején bírálat alá veszi a történelem tanításának 
módszeiére vonatkozó kiválóbb s egymástól eltérő véleményeket; majd kije
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löli a kört, melyben a középiskolai történelmi tanításnak mozognia kell. Sze
rinte e tanításnak az a főczélja, hogy a tanár tanítványaival ne csak meg
ismertesse, hanem meg is kedveltesse a nemzeti történelmet; ehhez pedig 
mindenekelőtt jó tankönyv kívántatik. Bírálja a különféle tankönyveket s azt 
mondja, hogy a világtörténelemre vonatkozó tankönyveink nem egyebek, mint 
évszámok és sokszor fölösleges dolgok ismeretéből összeállított száraz skelé- 
te k ; a nemzeti történelem tanítására szánt tankönyvek közűi a Varga Ottóét 
tartja legczélszerűbbnek. Továbbá az a véleménye, hogy a nemzeti történe
lemnek elsőséget kell adni a világtörténelem mellett, mert míg a világtörté
nelem pusztán világ és emberismeretre tanít, addig a nemzeti történelem meg
ismerteti a nemzet egész múltját, művelődésének fejlődését : hazafias érzel
meket kelt, hazaszeretetre tanít. — Arra nézve pedig, hogy „kevésben sokat 
adhassunk elő'4 a felolvasó elkerülhetetlen szükségesnek tartja a szemléltetést: 
nagy emberek arczképeinek és művelődés-történelmi képek útján; hivatkozik 
e tekintetben a németekre, a hol minden újabb történelmi és ennek körébe 
tartozó philologiai munka képekkel van ellátva. Csakhogy ő eszmetársítás 
szempontjából nagy súlyt fektetne a tényeknek nemcsak okszerű, hanem idő
rendi csoportosítására is ; azt mondja, hogy a szemléltetésnél üdvösen hasz
nálhatók a Geiger képek és jók a Dolinai-féle történelmi arczképek is; öröm
mel üdvözli az Angyal- és Vizy-féle vállalatot, melyről azonban, minthogy 
csak kevés füzet jelent meg, beható Ítéletet nem hozhat. — A történelmi 
múzeumok felállítását úgy gondolja legkönnyebben keresztülvihetőnek, ha az 
ehhez szükséges tárgyak gyári készítéséről az állam gondoskodnék, mert 
különben az ily múzeumok felállítása igen sokba kerül. A mi a történelmi 
kútfők ismertetését illeti, egészen az utasításokhoz csatlakozik, szerinte a magyar 
történelem kútfőinek ismertetésénél a történelem tanárának az irodalom taná
rával kell kezet fognia ; sikert azonban a kútfők ismertetésétől csak úgy vár, 
ha a Vili. osztályban legalább két órai időt nyerne a tanár.

E felolvasás után Zsuffa Fausztin  elnök szólalt fel, megjegyezvén, 
hogy a történelmi órákat a VIII. osztályban szaporítani nem lehet: 
Hassák Vidor szintén e véleményhez csatlakozik. ЪLahalcsik Bánó szerint 
a magyar történelem szemléltető tanítását а III. és IV. osztályban kellene 
megkezdeni. Malialcsik T itus  véleménye az, hogy a világtörténelemnek 
meg kell hagyni a jelenlegi keretét. Fetzer F . és Dohroczki A. Hassák
V. azon véleménye ellen tesznek megjegyzést, hogy az ókori história a
III. osztályban volna tanítandó; szerintök erre a III. osztálybeli tanulók 
még fejletlenek.

Benő J . Berard , a kör jegyzője.

Az ungvári kör január 30-án tartotta helyi ülését. Zoltsák János 
elnök, visszapillantást vetvén az eddigi munkálkodásra, az óhajtott ered
mény hiányát nem személyi okokban keresi, hanem inkább ama feltevé
sének ad helyet, hogy a múlt ülésen tárgyalásra kitűzött tételek meg
fejtésével megbízottak behatóbb tanulmány tárgyává tették azokat. 
Közölte a munkácsi tagtársak átiratát a múlt gyűlés jegyzőkönyvének 
vételéről s értesítését, hogy a rajzoktatás fontosságáról szóló értekezését 
Zahoray J . tagtárs csak az évi közgyűlésen fogja megtartani.

A tárgyalásra kitűzött tételek elsejét, a máramaros-szigetiek indít
ványát „a tanárok özvegyeinek, illetőleg jogutódainak biztosításáról“ W il- 
csek J . fejtegette. Hozzászóltak a tárgyhoz többen Hódoty L . , igazgató 
indítványára abban állapodott meg a kör. hogy az eszmének életrevaló
ságát nem tagadhatja; de a tervezett alakban kivitelét a számadatok
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megbízhatatlansága miatt lehetetlennek tartja. Szükségesnek véli azonban, 
hogy a központi választmány bővebb tanulmány tárgyává tegye az indít
ványt, s mert erre több eszközzel rendelkezik, figyelembe véve a hason- 
czélu bel- és külföldi intézetek alapszabályait a közgyűlés elé egy czél- 
hoz vezető indítványt terjeszszen be. —  Schürger F . a világtörténelemnek, 
mint külön tárgynak, az érettségi vizsgálatra való behozatalát nem helyesli. 
A magyar nemzeti történelem előadásánál mindazon világtörténelmi főbb 
mozzanatokat úgy is fel kell ölelni, a melyek általános érvényűek 
és az emberiség fejlődésének irányt adtak s igy a főbb események 
ismerete az érettségi vizsgálaton most is követeltetik. — A bajt a 
történelem előadására szánt csekély szorgalmi időben látja, mert heti 
három órában a uemzeti történelmet világtörténeti háttérrel oly mó
don kimeríteni, a mint azt a tárgy fontossága megkívánná, alig lehet 
s nagyon kívánatosnak tartja a heti négy óra behozatalát. Az ókorra 
vonatkozólag abban a nézetben van, hogy az vizsgáltassék az érettségi 
vizsgálaton, de a class, phil. tanárai által, kiknek erre vonatkozólag 
részletes utasításokat adni lát szükségesnek. A pozsonyiaknak a gymna- 
siumi tornatanításra vonatkozó indítványát nem tárgyalhatta a kör. mert 
az igazgatóságnak a reáliskolák e tárgyú rendeletét megkapni eddig nem 
sikerült. *)

A jövő ülés munkakörének megállapításánál az egyesület választ
mánya által is figyelembe ajánlt brassói indítványt .,az iskola és család 
szorosabb kapcsolatáról“ tanulmányozás végett Nátolya A . tagnak osz
totta ki. — Az ifjúsági könyvtárak szervezésének megvitatását kívána
tosnak ismervén el, azon óhaját fejezte k i : vajha a tanáregyesületi választ
mány ima össze egy tartalmi jegyzéket, hogy mely müvek volnának az 
ifjúsági könyvtárakba felvehetők s hogy az a nm. minisztérium által is 
megerősíttetnék. E kérdésről a következő ülésen dr. Fibiger S. értekezik. — 
A csurgóiak indítványát „a német nyelvi oktatásról“ , valamint a buda
pestiek által felvetett kérdést: „Mivel lehetne pótolni a mostani czélra 
nem vezető módszertani g3Tíléseket ?“ a várt új utasítások vételéig elha- 
lasztandónak véli. Alkalmilag az elsőt Wilcsek J .  teszi tanulmánya tár
gyává. —  A Közlöny szerkesztőjének 3 évre választását nem tartja szük
ségesnek. mert a megválasztott szerkesztő, ha az egyesület czéljának 
s óhajának megfelel, úgyis újra megválasztható. —  A középiskolai műének 
emeléséről tartott kaposvári felolvasást figyelemre méltónak találván, a 
felolvasás pontjainak figyelembe ajánlása mellett e kérdés bővebb fejte
getésével IMedreczky J . tagot bízza meg.

A munkakör megállapítása után az elnök azt a kérelmet intézte a

, , *) A pozsonyiak indítványa nem külön reudeleten, hanem _A reáliskolai 
tanítás tervén s a reá vonatkozó utasításokon-1 alapszik, mely a m. kir. egye
temi könyvnyomdában Budapesten 60 krért, hivatalosan intézet számára 
kerve a vall. és közokt. minisztériumtól ingyen is kapható. Kívánatos volna, 
ha a minisztérium kérést nem várva a gymnasiumoknak is megkiildené, vala
mint annak idején a gymnasiumi tantervet és utasításokat a reáliskoláknak is.

A  szerb .
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tagokhoz, hogy értekezéseikkel, illetőleg tanulmányaikkal márczius köze
péig elkészüljenek s így az újabbi ülés megtartását a jelzett időben lehe
tővé tegyék.

Dr. Laudon István , a kör jegyzője.

A beszterczebányai kör febr. 5-én tartotta 2. havi ülését. A kör 
első sorban a SpitJcó Lajos  elnök által már régebben kidolgozott ifjú
sági könyvtári szabályzatot *), melyet a beszterczebányai kir. főgymna- 
sium tanártestülete a f. é. jan. 4-én tartott módszertani conferentián 
egész terjedelmében magára nézve kötelezőleg elfogadott, vette beható 
tárgyalás alá.

A szabályzatot a kör végig helyesléssel kisérte. A 3. §-nál az osztály- 
és csoportrendszer czélszerüségét mérlegelték. Tekintettel a magyar ifjúsági 
irodalom fejletlen voltára, a dolog íinancziális oldalára és a könnyebb keze
lésre a kör a szabályzatban is elfogadott csoportrendszer mellett nyilatkozott. 
A 11. §-nál dr. Gerevich a könyvcsere eltiltását ajánlja. A 13. §-nál kimond
ják, hogy az igazgató és osztályfő megegyezése alapján kapnak a szegény 
tanulók tan- és segédkönyveket. A 14. §-nál Szkunrevics Kornél segédkönyv
táros azt jegyezte meg, hogy czélszerü volna, ha a tanulók a könyvtári óra 
előtt egy nappal adnák be már átnézett ellenőrző könyvecskéiket és az olva
sott könyveket, hogy a könyvtárosnak ideje legyen legalább néhány vissza
hozott könyvet a rendet és tisztaságot illetőleg átnézni és azon tanulók 
részére, kik esetleg kint levő könyvet kérnek, rokon tárgyú könyvet kikeresni. 
A 16. §-nál dr. Gerevich felszólalására a kör azon nézetben van, hogy csak 
felsőbb oszt. tanulók készítsenek kivonatokat. A 17. §-nál dr .Gerevich  hivat
kozva egy már a múlt évben Jurkovich Emil felolvasása alkalmából hozott 
határozatra a következő indítványt nyújtja be : „Kéressék fel a központi 
választmány, tegyen a nagymélt. minisztériumnál lépéseket az iránt, hogy a 
középisk. tanári könyvtárak számára kiadott könyvjegyzékhez hasonló jegy
zéket állíttasson össze és adjon ki az ifjúsági könyvtárak számára.“ Ez indít
ványt a kör a választmány ügyeimébe fogja ajánlani. Végül Spitkó Lajos a 
szabályzat 2-ik pontjának kiegészítéséül hosszasabban ismerteti a jó ifjúsági 
könyv kellékeit. A könyv megítélésénél tartalmára és alakjára kell tekintettel 
lenni. Tartalmát illetőleg lehet a könyv didaktikus vagy ethikai és aesthetikai 
irányú. A didaktikus könyv fejleszsze a tanuló értelmét, képzelő és emlé
kező tehetségét. Erősítse meg, frissítse fel és öregbítse a tanuló ismereteit. 
Legyen inkább a tanítást kiegészítő, mint megelőző. A könyvtár I. csoport
jába tartoznának : kellően feldolgozott hitregék és történeti mondák, életrajzok 
(Plutarch-félék) kivált a régi és magyar történelemből, ugyan e körből való 
könnyen érthető müveltségtörténeti rajzok, útirajzok, kivált az elbeszélő alak
ban Írottak, egyszerű, leiró képek a természetrajz köréből. A II. csoportba : 
könnyebb irodalmi arczképek, emlékbeszédek, jellemrajzok ; kisebb irodalmi 
és aesth. értekezések, korrajzok, tudományos értékű utazások (Verne-féle 
könyvek is), népszerű művek, kivált a természetrajz köréből. A III. csoportba 
könnyebb szakmunkák és segédkönyvek, aesthetikai és mütörténeti iratok, 
irodalmi és történeti nagyobb tanulmányok a modern történelemre vonatkozó 
művek, népszerű iratok, különösen a physika és csillagászat köréből, bölcselmi 
iratok ha nincs veszélyes tendentiájuk. Az ethikai és aesthetikai czélokat 
követő ifjúsági iratok közt első helyen áll a tulajdonképeni ifjúsági elbeszélés. 
Hosszasabban fejtegeti ennek kellékeit. Az erkölcsi tekintetben kifogástalan 
(kellő ok nélkül itt akadékoskodni nem kell), irodalmilag jelentékeny, kivált 
történeti regény már a VI. osztálytól fogva (itt még nagy körültekintéssel)

j  T e lje s  s z ö v e g é t  1. a je le n  fü zet 426. lapján. A  szerk .
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adható az ifjú kezébe, mert leginkább a regényben találnak a kort mozgató 
eszmék kifejezést. Drámát, ha nincs benne veszélyesebb erotikus elem. a 
4—5. osztálytól fogva olvashatnak, lyrai költők összes műveit csak a felsőbb 
osztályokban, lent inkább jó anthologiákat és olvasó könyveket. Végül fej
tegeti a jó ifjúsági irat alaki oldalait is.

Az ülés második tárgyát a következő kérdés megbeszélése képezte: 
„Mivel lehetne a jelenlegi czélra nem vezető módszertani gyűléseket 
pótolni ?“

Spitló Lajos hivatkozva az általa már a múlt évben e tárgyra vonat
kozólag mondottakra (L. Tan. Közi. 1886. 628. 1.) a kaposvári kör nem rég 
hozott határozatát veszi bírálat alá. Nézete szerint a jelenlegi módszertani 
conferentiáknak két czéljok volna. Az első az egy-egy évharmadban elvég
zendő tananyag kiszemelése és részletező felosztása. Ezt, ha a dolgot helyesen 
intézzük — s miképen kell ezt tenni azt szépen kimutatja — bátran és min
den baj nélkül el lehet érni és ezzel igen hasznos munkát végzünk, oly mun
kát, mely akkor is szükséges lesz, ha minden intézetnek helyi (jobban mondva 
részletesen kidolgozott állandó) tanterve lesz. A másik czél volna megbeszélni 
és megállapítani a speciálisabb didaktikai és fegyelmi eljárást. Ezt már nem 
érjük el. A kaposváriak itt hospitálásokat és kötelező próbaelőadásokat és 
rájok következő didaktikai conferentiákat ajánlanak. Hospitálások jelenleg 
is vannak, de a tanárok egymás iránt való nagy tartózkodásánál fogva 
az ily úton tapasztaltak soha sem lesznek általánosságban értékesíthetők. 
A próbaelőadások pedig személyi és psychologiai okoknál fogva a praxis
ban keresztülvihetetlenek. Most is azt ajánlja, mit a múlt évben, hogy 
minden iskola szabályzatok alakjában külön dolgozza ki és codifikálja az 
egyes tárgyakra és dolgokra néhol az eljárás főbb elveit s idővel a szük
séghez képest módosítsa azokat. így az intézetekben határozott és tanulságos 
traditió fejlődnék. A főteendö azután az igazgatót illeti, kinek sűrű hospitálás 
által kell a nevelés és tanítás helyes menetéről folyton meggyőződést szerezni. 
A tapasztaltakat havi conferentiákon bizalmasan és leplezetlenül meg kell 
beszélni. Szükség esetén egyik-másik kérdés tanulmányozását és erről a con- 
ferentián való referálást hivatalból egy vagy két tanárra bizza. Ez a rendesnél 
nagyobb mérvű paedagogiai tanulmányokra indítaná a tanárokat. Csakhogy 
az igazgatónak meg kell adni mindennek keresztülvitelére a lehetőséget is. 
Jelenleg ereje a sok alárendelt munka által, a milyent semmiféle más hivatalfő 
nem végez, egészen elforgácsolódik. Az alárendelt munka nagy részétől fel 
kell tehát őt menteni s több önálló intézkedési joggal és nagyobb befolyással 
is felruházni, hogy a tanár ő benne lássa boldogulásának és előmenetelének 
egyik főtényezőjét.

A kör hosszabb eszmecsere után a kaposváriak határozatát a praxis
ban keresztülvihetetlennek találja és egészben véve az előadó nézetéhez 
csatlakozik.

Tárgyaltatott végre a budapesti kör ezen tétele : „Kívánatos, hogy 
a Közlöny szerkesztője évenkint ne változzék.“ Előadó Spitkó Lajos ezt 
szintén kívánatosnak tartja, mert egy folyóirat sikeres szerkesztéséhez 
nem elegendő a kiválóbb szellemi képesség, kell oda routine is, helyes 
■érzék, tapintat, irodalmi összeköttetés, számos kívánság és jogos igény 
méltányos kielégítése. Mindezt nagyrészt csak gyakorlat által lehet meg
szerezni. Másrészről a Közlöny szerkesztőjét véglegesen hosszabb időre 
megválasztani sem volna helyes. Ez könnyen ellentétbe helyezhetné magát 
az egyesület intentióival, aspiratióival, érdekeivel. *) Vagy lehet az is,

, , - *) A szerkesztőnek arra, hogy „az egyesület intentióival, aspiratióival, 
■érdekeivel ellentétbe helyezze magát,“ nem kellenek évek; azt tenni elég
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hogy nem bizonyul arra valónak. Oly módozatot kell tehát találni, hogy 
mindkét fél érdeke megóvassék. Ez a következő volna: a Közlöny szer
kesztője, mint eddig, csak egy évre választatik, de a következő év elején 
eo ipso első helyre candidálandó. Ez eljárás hasznos volta magától is 
oly világos, hogy felesleges itt hosszasabban vele foglalkozni. A kör az 
elnök propozítióját helyesli és erre is a választmány figyelmét fogja 
felhívni.

Végre megemlítem, hogy Ju rJcovich  E m i l , a kör eddigi jegyzője, 
halmozott teendői miatt a kör jegyzői tisztéről lemondott. A kör régi 
jegyzőjének buzgóságáért köszönetét szavaz s új jegyzőjévé F a i th  M á ty á s  
főgymn. r. tanárt választotta.

F a i th  M á ty á s , a kör jegyzője.

A szepesi kör lőcsei osztálya február 9-én havi gyűlést tartott.
1. Újra szóba került a latin nyelvnek a reáliskolába való behoza

tala. Ama hírekkel szemben, melyek a hírlapok útján a közoktatásügyi 
tanács kebelében működő bizottság e tárgyra vonatkozó megállapodásai
ról kiszivárogtak, ismételve kijelentettük, hogy ragaszkodunk a Közlöny 
februáriusi füzetében és a Nemzet hasábjain is közölt megállapodásunkhoz. 
Tervezetünk szerint a bizottság által fölvett latin költészet teljesen elha
gyandó, és a fősuly a latin ó és újabbkori történeti és természettudományi 
olvasmányok megértésére helyezendő.

2. E r .  D e m k ó  K á lm á n  a következő kérdésről értekezett : „Kivá- 
natos-e, hogy a világtörténelem vagy legalább annak ókori része ismét az 
érettségi vizsgálat tárgyává tétessék ?“ A kör magáévá is tette az előadó 
véleményét.

A megállapodás a következő: Nem kívánatos, hogy a világtörténelem 
avagy annak ókori része ismét tárgyává tétessék az érettségi vizsgálatnak; 
de igenis kívánatos, hogy a tanuló a VIII. osztályban, pl. az osztályvizsgálat 
utáni történeti órákban, egy k is  k ép es m ű ve lő d és -tö r té n e ti ta n k ö n y v  alapján 
— mintegy ismétlésképen — megismerkedjék a világtörténelem minden kor
szakának művelődése történetével, és hogy erről az érettségi vizsgálat alkal 
mával számot is adjon. A kör ennek megvalósítását a reáliskolai tanítás ter
véhez kiadott utasítások alapján is kívánja, mert ez utasítások 73. lapján a 
következő olvasható: „ A  r e á lis k o lá t v é g z e tt ta n u ló n a k  a  fő isk o lá b a  v a g y  a  
g y a k o r la ti  életbe a  m ű ve lő d és tö r tén e tn ek , h a b á r v á z la to s , de  t i s z ta  k ép é t kell 
m a g á va l v in n ie . Tudnia kell, hogy a modern kultúra a görög-római kultúrá
ban és a kereszténységben gyökerezik ; ismernie kell legalább fővonásokban,

alkalma volna minden egyes számban is. Már sok, még pedig különböző gon
dolkozásé, különböző szakmáju, különböző korú, különböző intézető és külön
böző minőségben működő szerkesztőnk volt; de ilyen eset, mióta a Közlöny 
csak fennáll, még soha elő nem fordúlt. Ennek constatálásával tartozom elő
zőimnek és egyesületünk reputatiójának. Hosszú tapasztalat, a Közlönynek 
befejezett 19 évfolyama mutatja tehát, hogy ilyes eshetőségtől nincs okunk 
tartani. A fölvetett kérdés eldöntésénél ezt a szempontot annál bátrabban is 
mellőzhetjük, mivel a főtitkárra és pénztárnokra, a kik pedig csakugyan liosz- 
szabb időre, h árom  évre vannak választva, szintén nem volt még soha olyas 
panasz. A  szerk .

34.Tanáregyesületi Közlöny. XX.
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mit alkotott az ember az ipar kereskedelem, a hasznos találmányok, a tudo
mány s művészet terén.“

3. Thcisz Gyula  behatóan szólott „a franczia nyelvnek a tantervben 
kitűzött czéljáról és a franczia nyelvről, mint az érettségi vizsgálat tár
gyáról. “ Az értekezés tartalma röviden a következő:

Az új reáliskolai tanterv megkívánja, „hogy a tanuló valamely az okta
tás köréből vett tárgyról szóló magyar szöveget francziára helyesen fordítani 
tudjon.“ És az érettségi szabályzat e czél értelmében meg is kívánja a „f o r d í 
t á s t  m a g y a r b ó l  f r a n c z i á r a .“ Különösen azonban, hogy ugyanaz a tanterv — 
megfeledkezvén a benne kitűzött czélról és az érettségi szabályzatról is — a 
VII. és V ili. osztályban c s u p á n  ö n á lló  Í r á s b e l i  d o lg o z a to k a t  rendel és így 
az utolsó két osztályban tulajdonképen fordításokat nem is követel. Ez ano
máliát a tanárnak lehetőleg ki kell egyenlítenie. Ezt vagy úgy teheti, hogy 
a követelt önálló dolgozatok mellett még fordításokat is csináltat (tehát a 
megszabott számú dolgozatoknál jóval többet készíttet), vagy pedig úgy, hogy 
könnyebb végét fogván a dolognak, az önálló dolgozatok helyett részben for
dításokat irat. De minthogy az írni s fordítani tudás mestersége a legalapo
sabb grammatikai ismeretet föltételezi, következésképen az oktatás súlyát a 
tanárnak nem a nyelv gyakorlati szóbeli elsajátítására, hanem a grammatikára 
kell fektetnie, és miután „mult  ̂ tulit, fecit, sudavit et alsit“ végre meg kel! 
vallania, hogy a franczia nyelvre engedélyezett heti 24 tanóra mellett a tan
tervben kitűzött tanulságosan magas czél el nem érhető. De hol van az az 
ember, a ki — nem magyarból francziára — hanem csak francziából anya
nyelvére is képes volna valamely a középiskolának 10—11-féle tantárgyából 
vett szöveget helyesen lefordítani ? ! A tantervben a m in im u m o t  kellene meg
határozni. A maximum, az végtelenig terjed. Elég szabad a tér. A mely tanár 
többre tudja vinni növendékeit, annak az saját éi’deme.

Az előadó végül véleményét következőképen formulázta: 1. A  f r a n c z i a  
n y e lv ta n í tá s  s ú l y p o n t j a  — az irni-fordítani tudásról vagyis a grammatikáról — 
a  n y e lv  g y a k o r l a t i  s z ó b e l i  e l s a j á t í t á s á r a  h e ly e z e n d ő . — 2 . A  f r a n c z i a  n y e lv n e k  
a z  é r e t t s é g i  s z ó b e l i  v i z s g á l a t  t á r g y a i  k ö z é  v a ló  fö lv é te le  s ü r g e tő e n  s z ü k s é g e s , 
hacsak a tanítás elérhető czélját is koczkára tenni nem akarjuk. Túlzott köve
telésekkel nem szabad előállanunk, de meg lehetne követelni: hogy a tanuló 
az érettségi szóbeli vizsgálat alkalmával mérsékelt számú, gondosan megvá
lasztott s részint iskolai, részint házi olvasmányul kitűzött remekművet alapo
san értsen, hogy azokról élőszóval franczia nyelven számot tudjon adni és a 
mű tartalmát és íróját is röviden, de meglehetős folyékonysággal (ha nem 
is hibátlan nyelven) ismertetni képes legyen.

A kör az előadónak eme két pontban összefog lalt véleményét helyes
léssel fogadta.

A kör tökéletesen meg van győződve, a )  hogy a  s z ó b e li  v i z s g á la t  e l tö r 
lé se  b á r m e ly  m o d e r n  n y e lv r e  (tehát a németre is a gymnasiumoknál) v a ló s á g o s  
c s a p á s , b) hogy az érettségi vizsgálat alkalmával magyarból francziára készített 
fordítás egyáltalában nem elegendő, nem megbízható alap a tanuló ítélete és 
gondolkodása érettségének megítélésére; mert a tanulók által idegen nyelvre 
készített fordítások avagy idegen nyelvű dolgozataik egészben véve mindig 
csak silányságok s belőlük biztosan csupán csak a tanuló grammatikai isme
retére lehet következtetni.

4. Végül szó volt a máramaros-szigeti tanártársak által megpen
dített kölcsönös életbiztosító indítványról. A czél valóban szép, és az 
életbiztosítás létesítése igen jó és hasznos volna, de fájdalom — a mint 
azt már másutt kimutatták — a czél a tervezett alapon el nem érhető.

Thcisz G yula , a kör jegyzője.
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A kecskeméti kör február 10-én tartott, rendes havi gyűlésében 
a reáliskolai latinnyelvi oktatás kérdésével foglalkozott. H a m is z  I s tv á n , 
főreálisk. h. igazgató előadásának „Latin nyelv a reáliskolában“ volt a 
czime; tartalma röviden a következőkben foglalható össze:

E kérdés megoldása körül a physikai idővel kell számolni épen úgy, 
mint a tervezgetésnél, mely két irányú középiskolánkat egy mederbe kívánta 
terelni. Ha a latin nyelvet eredménynyel lehet a reáliskola tárgyainak keretén 
belül tanítani, akkor közel állunk az egységes középiskola megszüntetéséliez. 
A latin nyelv meghonosítását két ok támogathatja a reáliskolában. Az egyik 
az, hogy zökkenés nélkül léphessen át a fiú a humán középiskolába, ha ész
reveszi, mikép a reál irányban magát értékesíteni nem birja. Ez esetben már 
az alsó 4 osztályban kellene latin tanfolyamot szervezni; de ez ellen szól az, 
hogy ifjúságunk különben is azt az iskolát lepi jobban, mert nemcsak hogy 
korlátlan a képesítési köre, de alapítványok túlnyomó mennyisége is azt teszi 
kedveltebbé, pedig a műegyetem ma sem kap elegendő tanulót, hogy a mű
szaki pályák kívánalmait hazai nevelésit erőkkel lássa el. Nem tanácsos tehát 
hidat készíteni a reáliskolai tanulóknak, a melyen át a gymnasiumba könnye
dén átjuthatnak, de maga a gymnasium sem fogná örömét lelni az ilyen pro- 
selytákban.

Ha azonban a felsőbb osztályok számára nyílik egy 4 éves folyam, 
olyan itjak számára, kik a nyelvtan alapismeretén túl vannak és mint önkényt 
vállalkozó, tehetségesebbek fognak ez új nyelv tanulásába, lehetséges ered
ményre jutni. Az értekező tett már ilyen próbát 1878—1882. években. Igaz, 
hogy az utolsó évben már csak egy növendéke maradt, de azzal fordíthatta 
.Sallustius Catilináját és Horatiusnak 19 ódáját és e növendék, mint technikus, a 
latin nyelv tanításából tartotta fönn magát 4 éven át Budapesten. Szükséges 
azonban ilyen sikerhez legalább heti 3 óra 4 éven át, könnyen dolgozni képes 
és akaró tanítvány, de az sem legyen sok és önként vállalkozott. A szorgalmas 
tanár ilyenekkel bír eredményt fölmutatni. A mi a tananyag beosztását illeti : 
az I. évben az alaktan, II. évben a mondattan, fordítva nehány Imperatort 
Corn. Neposból, a III. évben Sallustius Catilinája és Vergiliusból pl. az Aeneis
II. éneke, a IV. évben Horatius de arte poetica és 1—2 ódája, valamint 
Tacitus Agricolája vagy Germaniája.

A kérdés körül kifejlett vitában d r .  S s o m b a th y  I s tv á n , főreálisk. 
tanár utalt a közoktatási tanácsnak megállapodásaira, melyek a sajtó 
útján köztudomásúak, ez oktatás czéljára, a tanfolyam heti óraszámaira 
stb. vonatkozólag. Az óramennyiséghez kell majd az oktatás módszerének 
is alkalmazkodnia, melynek a gymnasiumi latinnyelvi oktatásétól lénye
gesen különböznie kell. Nézete szerint, ha a reáliskolai latin nyelvi okta
tás sikeresnek fog idővel bizonyulni, akkor a törvény azon határozatán, 
mely a reáliskolai abiturienst a gymnasiumlioz utasítja latinnyelvi pót
érettségi végett, változtatni kell, és a paritás elvénél fogva megengedni, 
hogy ezen pótérettségi a rendes reáliskolai érettségi vizsgálattal egy alkalom
mal, a reáliskolában alkalmazott okleveles latinnyelvi tanár examinalásá- 
val folyjon le. —  K r é c s y  B é la  főreálisk. tanár, mint a reáliskola növendéke, 
azon sok fonákság folytán, mely mintegy a reáliskola „eredendő bűneként“ 
száll a társadalom szemében annak volt növendékei fejére, haladásnak tekinti 
a latin nyelv tanításának behozatalát. — E r d é ly i  K á r o l y , főgymn. tanár szerint 
a reáliskolában nincs szükség a latin nyelvre, mert az a műveltség, melyet 
a reáliskola nyújt, a mai modern élet feltételei szerint teljesen elég. О 
semmi hiányt sem lát a reáliskolai növendék műveltségében. Igen helye
sen mondta 18ö9-ben Sverdrup, a norvég odelsting elnöke, hogy volt

34*
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idő, mikor görög és római „dajkára“ volt szükségünk, manap már kinőt
tünk a keze alól, saját műveltségünk van, elég gyermekeinknek ezt 
elsajátítanak. A latin nyelv megtartandó még ideiglenesen a mig, mint 
valami elrozsdásodott bilincs, magától le nem hull rólunk. —  L a c z k ó  
D e z s ő , főgymn. tanár is némi fonákságot lát abban, hogy a mai társada
lom nézete szerint az képezi mintegy díszét, az embernek, ba valamely 
modern nyelvet beszél, mert ez még inkább a magán elsajátítás követ
kezménye. Ép ellenkezőnek kellene érvényesülni, hogy t. i. az lenne a 
disz, ba valaki valamelyik classikus nyelvet magán szorgalomból elsa
játított.

A kör ezek után az előadó és dr. Szombatin által kifejtett néze
tekhez való járulását mondta ki határozatul.

K r é c s y  B é la  indítványára a Közlöny szerkesztőjének, különösen a 
tanári reputatio érdekében kifejtett erélyes működéséért egyhangúlag 
bizalmat szavaz a kör és óhajtja, hogy ebbeli fáradalmában a szerkesztő 
ne lankadjon és minél nagyobb sikereket érjen el.

D r .  S z o m b a th y  I s t v á n , a kör jegyzője.

A selmeczbányai kör február 10-iki gyűlésén E d e l m a n n  O ttó  ismer
tette Fricke ama czikkét, mely a „Lehrproben und Lahrgänge“ tavalyi 
IX. füzetében „Aus dem Homerheft meiner Primaner“ czím alatt 
jelent meg.

A hírneves paedagogus azt tapasztalván, hogy a növendékek a tanult 
anyagnak rendszeresítésében ügyetlenek, kereste a bajnak okát, s abban 
találta, bogy a tanárok nem szoktatják a tanulókat a rendszeresítésre. — E 
hiányon segítendő, osztályában behozta az úgynevezett „Systemenheft“-et, 
melynek czélja az, bogy a tanulók abba közös megbeszélés alapján bevezessék 
az olvasmány különböző elemeit. Az Iliást tárgyalva, felosztotta a füzetet 9 
részre, melyek mindegyike külön-külön szempont alá sorolja az époszban talált 
anyagot. Ily részek például : a cselekvő személyek jellemzése, a cselekvény 
typikus elemei (csaták, tábor, gyűlések, áldozatok stb.), a legfontosabb for
duló pontok, parallelák stb. Olvasás közben most már a tanulók maguk álla
pítják meg, bogy a költemény tárgyalt helye mely pont alá sorolandó, s így 
hozzá szoknak ahhoz, hogy az olvasottakról maguknak számot is adjanak.

Az előadó nagyon helyesnek találta Fricke ezen eljárását, s utánozan- 
dónak véli nálunk főkép Horatius és Vergilius olvasásánál. Az alkalmazható
ság akadálya gyanánt felhozta azon nálunk szokásos eljárást, hogy mi a clas- 
sikust túlságos bő magyarázatokkal ellátott kiadásban adjuk a tanuló kezébe; 
e magyarázatok messzemenő kitéréseikkel elvonják a növendék figyelmét 
magától az olvasmány tartalmától és másrészt mintegy fel is mentik a rész
letek önálló megfigyelésétől. Ily összefoglaló magyarázatos kiadás tehát mel
lőzendő volna. Ha ezt megteszszük, azt hiszi, hogy Fricke eljárását majd 
sikerrel alkalmazhatjuk, annál is inkább, mert nyelvtanáraink, ha nem is oly 
rendszeresen, mint az említett philologus, az olvasmányok tárgyalásánál már 
is élnek a vázolt gyakorlattal.

Az ismertetést követett vitában Z i n d l , S u l c z , M i c s i n a y  tagtársak 
szólaltak fe l; ők is helyesnek Ítélték Fricke eljárását. Zindl csak azon 
csodálkozik, hogy a systemában az ethikai mozzanatoknak nem jutott 
hely; különben fontosnak tartja a tárgyalásnak e módját azért is, mert 
ígj az ismétlés mindig más-más szempontból eszközölhető s a fogalmi 
eiedmények igen czélszerüen értékesíthetők. A mit az előadó is hangsu-
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lyozott, azt kívánja Micsinay is kiemelni, hogy t. i. a „Systemenheft“ 
ne akarja korlátozni az egyes tanárnak önálló Ítéletét a szempontok 
felállításában.

K irá ly E rnő , a kör jegyzője.

A trsztenai kör február 11-én tartott ülésében dr. Kovalik János 
előterjesztése folytán megvitatás tárgyává tétetett a selmeczbányai körnek 
január 13-iki ülésén felvetett azon indítványa, bogy alakuljanak ország
szerte körök, melyek belépő díjas felolvasásokat rendezzenek s a befo
lyó összegekből létesítessék a segélyalap. A kör az eszmét a remélt 
eredményre nézve kivihetőnek nem találja, mert a számítások, melyekre 
a terv alapíttatik, túlvérmesek. A különböző helyi körülmények folytán 
aligha alakulhatna és működhetnék 125 felolvasó kör ; legfeljebb sporadice, 
itt-ott nagyobb városokban volnának a kivánt sikerrel tarthatók ily 
felolvasások. Ennek kapcsán Kotunovics G-yözÖ indítványozza —  mint 
ezt már Ney Ferencz is tette volt, — hogy a már létező segélyző alap tag
sági díja 1 forinttal emeltessék, a mit a kör is magáénak fogad.

Ezután dr. Kovalik János felolvasta „A franczia középiskoláról“ 
czimü értekezését.

Előre bocsátva röviden a franczia tanügy fejlődését I. Ferencztől, a 
„College de France“ alapítását és versenyzését a párisi egyetemmel, a huma- 
niszmus és a scholasticismus közötti küzdelmet, a „colleges“ és a középiskolák 
sorsát a forradalom alatt és után, a napóleoni intézkedéseket, az „Université 
de France“ alapítását, a „lycée“-k és a „colleges communaux“ felállítását; 
megemlékezvén még a közoktatásügyi közegekről, nevezetesen a miniszté
riumról, a „conseil de l’instruction publique“-ről, az „inspecteur général“-okról, 
áttér magokra a középiskolákra, a „lycée“-kre, fejtegeti azok humanisztikus 
(gymnasiumi) és reál irányát (a bifurcatiót), szervezetüket, szól a tanárokról, 
a gymnasiumok és reáliskolák tan- és nevelésmódjáról, tananyagáról, vázolja 
a lyeéekkel összekötött internatusokat, az azokban dívó fegyelmezést, jutal
mazást és büntetéseket. Áttér ezek után a „colleges communaux“-ra, mint az 
ipari, kereskedelmi, művészi és földmivelési pályára előkészítő középiskolákra. 
Végül röviden megemlékezik, az „école normáléiról, a franczia tanárképző 
intézetről.

D r. K ovalik János, a kör jegyzője.

A brassói kör rendes havi gyűlését február hó 12-én tartotta meg 
a tagok szokott érdeklődése mellett. Napirend előtt a jegyző felolvassa 
a titkár átiratát, melyben a munkaprogramul ügyében tett kérdésre vála
szol. Azután Barácsy Sándor olvassa fel értekezését a történelem tan í
tásáról. Az előadó tulajdonképi tárgya a körök által felvetett ama kér
dés volt: ne tétessék-e a világtörténelem, különösen annak ókori része, 
az érettségi vizsgálat tárgyává? Az előadó azonban nem csak e spe
ciális kérdéssel, hanem általán az egész történelmi tanítással foglal
kozik. Kiinduló pontul veszi Spencer Herbert müvét, s az abban tett 
fokozást elfogadva, nem találja a történelmet, mint ilyet, a nevelés
tanítás kitűzött czéljának elérésére szolgáló tantárgynak. Különösen nem 
látja e kellékeket a magyar történelemben, mely nézete szerint nem képes 
kellő mértékben fejleszteni sem az ítélő, sem a megfigyelő tehetséget.
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Ezért a két felsőbb osztályban a történelem helyett összehasonlító fö ld
rajzot kivárnia tanítani, s a magyar történelmet az alsóbb osztályokra 
kellene egészen bízni. A mai rendszer semmi paedag. eredményekkel 
nem jár.

Dr. Hoffmann Frigyes, dr. M ika Sándor, Méliely Lajos, Bombaucr 
E m il hosszasan szólnak a kérdéshez, s mindegyikök kétségbe vonja az 
előadó állításait. Mindenek felett tiltakoznak az előadónak ama felfogása 
ellen, mintha a magyarok történelme nem felelhetne meg a tanítás kívá
nalmainak ; a tankönyvek, vagy az előadó tanárok, vagy maguknak a 
történetíróknak hibás volta nem jogosít fel ily erős ítélet kimondására. 
Igen hosszas s a részletekbe menő vita után a kör nem fogadva el az 
előadó nézeteit, a mostani rendszer mellett nyilatkozik. Végül az elnök 
megköszönte előadó felolvasását, melylyel oly tanulságos vitára adott 
alkalmat.

Göllncr K ároly , a kör jegyzője.

A kaposvári kör február 13-iki negyedik rendes ülésén Albrecht 
Lemos, a n é p s z e r ű  f e l o l v a s á s o k  hármas bizottságának előadója 
referált a bizottság eddigi munkásságáról s bemutatja a köri fölolvasá
sok programmját.

Ez a következő : febr. 27. Albrecht J : A német műballada, különösen 
Goethe „Erlkönig“ ez. balladája, Schubert zenéjével. Közreműködik: Hanny 
Béla, Hock János és Pintér Ede tanárok ; márcz. 6. Prilisauer A .: A kalen
dáriumról, Schambach Gy.: Antik-művészeti kirándulás (Mutatványokkal); 
márcz. 13. Beksits J . : Somogyi népköltészet; Okányi P .: Somogyi vendégsze
retet, szokások és népviselet a múlt század elején; márcz. 20. Baló Gy. : 
Szabad előadás a villámosság köréből (kisérletekkel).

Utána Prilisauer A d o lf közölte a s z o r g a l m i  jegy kérdését tár
gyaló előterjesztését.

Az előadó visszapillant a kérdés eddigi történetére. Vizsgálódása tár
gyául kiválóan a szorgalmi jegynek az előmeneteli jegyből való régibb gya
korlatú megállapítását veszi s ily értelmű szorgalmi jegyet az intézet hivatalos 
irataiban vagy legalább is az iskolai bizonyítványban nemcsak fölöslegesnek, 
hanem helytelennek is tart. Mert vagy benne van már az előmenetel jegyeiben, 
vagy a magaviseleti jegygyei kapcsolható össze ; továbbá vagy megegyezik 
az előmenetellel s akkor nem mond semmit, vagy ellenkezik vele s akkor 
zavart okoz és habár negative, végre is csak a tehetséget jelzi ; a tehetséges 
tanuló látva, hogy elégséges vagy elégtelen szorgalmával is jó bizonyítványt 
kap, elbizakodik s a szorgalmat fölöslegesnek tartja (az ambitió fölkeltése 
ugyanitt már csak azért sem jöhet szóba, mert az ifjúnak nem a jegyért kell 
tanulnia), a hanyag tanuló ugyanez esetben ritkán lesz jó viseletű, ekkor 
aztán a szorgalmi jegyet vagy a viseleti pótolhatja, vagy pedig a megrovás
ként alkalmazott hanyag jelző; viszont a tehetségtelen tanuló jó szorgalmi 
jegye még kártalanításnak is nagyon kétes és szüléje épen e réven tart szá
dot elnézőbb osztályozásra s meg nem szűnik az appellátával: ily esetben 
külön kell a szülővel tudatni, hogy fia nem tudományos pályára termett. A 
család és iskola közvetetlenebb érintkezéséről különben mint szintén ide vágó 
kérdésről, külön előterjesztésben óhajt szólani.

Az erre kifejlett hosszabb eszmecserében Hock János a fölolvasó 
felállította, ellentétek élét gyöngítgette s vele szemben ismételten pártól 
fogja a mai ifjúság sorában még nagyon is gyakori gyönge tehetségű, de
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szorgalmas elemet s itt a szorgalmat elismerő jegyben igazság szerinti 
kártalanítást lát, a mi véleménye szerint legtöbb esetben helyes útra fogja 
terelni a szülőket s viszont az intézetből rendesen bevégzése előtt eltá
vozó ifjút új életpályáján nem egyszer előbbre fogja vinni. A szavazás 
eredményéül a kör 7 szóval 6 ellen a szorgalmi jegynek az iskolai 
bizonyítványban való jelzése mellett nyilatkozik.

Következett S ch a m h a c li G y u la  referálása a c l a s s i k u s o k  és  
r e á l i á k  és az ó k o r i  k é p e s  a t l a s z  thémákról.

Az előadó a classikus nyelvek középiskolai tanítása végső czéljául a 
gyakran hangoztatott ideális reményekkel és nagy követelésekkel szemben a 
mai s legkivált a vidéki középiskolai tanulóságnál a nyelvi és irodalmi szem
pont mellett pusztán a classikus kor iránti igaz vonzalomnak s ez alapon a 
classikus műveltség méltatásának felköltését, ápolását és megerősítését tűzné 
ki ; ez eredményben hite szerint meg volna vetve az az alap, melyen egy 
jövendő nemzedéktől elvárható követeléseink biztosabban volnának fölépít- 
hetők, a mikor aztán már szó lehetne a classikus kor és műveltség megérté
séről és átérzéséről is. Az e czélra vezető eszközök sorából ajóformán minden 
egyebet pótolható igazi tanítót első sorban méltatva, kiváló szerepet tulajdonít 
a reáliák nagyobb terű tárgyalásának, szemléltetésének ; be igyekszik bizo
nyítani, hogy alkalmas, szép dolgok szemléltetése káros egy esetben sem lesz 
s helyes alkalmazással csak annál jobban és gyorsabban vezet czélunkhoz : a 
tárgy iránti vonzalom fölébresztéséhez és a tárgy megértéséhez. Osztályonkint 
fokozódó követelményű három példán bemutatja eddigi szemléltető és meg
beszélő praxisát. Egész előterjesztése inkább a reáliák feldolgozása módjáról 
szól, míg voltaképeni körükül egész általánosan a művészet mint középpont 
köré csoportosuló vallási, állami és magán-régiségek, valamint főbb történelmi 
mozzanatok szemléltető bemutatását és megbeszélését tűzi ki. Ugyancsak a 
művészeti szempontra való tekintetből óhajtaná a gymnasiumban csak alig 
tengődő rajzoktatás emelését s főkép a felső osztályúak számára rendkívüli 
rajztanítást sürget. — E thémával kapcsolatosan szól az ó k o r i  k é p e s  
a t l a s z  kérdéséről. Bemutatja a körnek az e fajta számba vehető képes 
gyűjteményeket, összesen tiz fajtát*), de közülök egyet sem nevezhet teljesen 
kielégítőnek : legjobbak a Falke-féle „Hellas und Rom“ nagy képei (Vollbil
der) és a Menge-féle „Einführung in die antike Kunst“ táblái kitűnő szöve
gükkel. Egészen megfelelő atlasz sürgős létesiilésére — még ha pusztán clichék 
megvételéről és fordításról volna is szó — ez idő szerint nem lehet gondol
nunk, ehhez a philologusok hosszabb együtt-működése és sok pénz kellene ; 
a hiányokon egyelőre a bemutatott gyűjtemények segíthetnek, főkép ha hoz- 
zájok pár az intézeten belül készíthető nagyított rajzot veszünk.

Az idő rövidsége miatt a kör az előterjesztés részleteire nem tér
hetett át.

Végül P r i l i s a u e r  A d o l f  indítványára még az Ifjúsági Iratok Tárát 
karolta föl a kör s az int. igazgató hozzájárulásával tőle telhető módon 
Ígéri a vállalat terjesztését. (Az eddigi gyűjtés eredménye 30 aláírás).

S ch a m h a c li G y u la , a kör jegyzője.

*) Polygnotos delphibeli falfestményeinek Pausanias leírása nyomán 
készült szines táblái (trójai mondakör), — Launitz-Trendelenburg: Wandtafeln 
zur Veranschaulichung antiken Lebens und antiker Kunst (22 tábla, átlag 
6 írtjával), — Jakob v. Falke : Hellas und Rom (30 frt), — Dr. R. Menge : 
Einführung in die antike Kunst (4 frt), — Chr. Ziegler : Das alte Rom, — 
Overbeck : Abbildungen aus der Geschichte der griecli. Plastik, — Divald 
Károly : A képzőművészet remekei, — Lange : Historische Wandtafeln, — 
Lübke-Lützow : Denkmäler der Kunst, — Brockhaus’ Bilder-Atlas.
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VEGYESEK.

Tisztelgés Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi minisz
ternél. Február hó 7-én a miniszter 70-ik születése napján d. e. 9 órakor 
az Akadémia földszinti helyiségeiben gyülekeztek össze az egyesületi 
tagok, honnan Berecz A n ta l egyesületi elnök, továbbá dr. L u tter Nándor, 
dr. Human Ottó, B ártól A n ta l, Corzán Gábor, Felsmann József, H ofer 
Károly, Köpesdy Sándor, dr. László M ihály , Mayer József, Ney Ferencz 
és Vámosy M ihály vezetése alatt körülbelül 40-en a miniszter pesti 
lakására vonultak. Berecz Antal üdvözölte a minisztert, ki félszázados műkö
désével Magyarország culturális fejlődésének terén részint mint vezérlő, részint 
mint intéző vesz részt. Az egyesület nem a szokás után indúlva, nem a 
külső formaiság által vezérelve jelent meg, hanem azon kapocs vonzotta, 
melylyel a miniszter áldásos tevékenységének ideális melege magához 
emelte az egyesületet. „Szavaink nem keresettek,“ úgymond, „olyanok 
mint a szív dobogása, természetesek, de annál melegebbek.“ Kéri a 
minisztert, vegye jó néven a szívből fakadó üdvözletét és azt a kíván
ságot, hogy kiváló lelki és testi erejét, melyben ma üdvözölheti, Magyar- 
ország és az egyesület javára az Isten még nagyon sokáig megtartsa. — 
Az erre fölhangzott éljenzés lecsillapúltával a miniszter barátságos beszél
getés közben megköszönte az egyesület megemlékezését, mely — úgy
mond — jól esik neki, s a tapasztalt jó indulatot hasonlóval viszonozza. 
Majd áttért a középiskolai ügyekre s tévesnek nyilvánította némelyeknek 
amaz értesülését, mintha a minisztérium kebelében most tantervi válto
zásokról volna szó, ellenkezőleg kimondja, hogy a tanterv megállapodása 
a biztos haladás mértéke. Másképen áll azonban a dolog a módszer kér
désében. Ez ugyanazon tanterv mellett is a korszellem és viszonyok köve
telése folytán fejlődik ; felhozza példáúl a latin nyelvet, melynek taní
tásában ő a grammatizálást határozottan elitéli ; a nyelv szellemét, a 
nép gondolkodása módját, ne a nyelv alakját s a szók philosopbiáját 
tanítsuk. Középiskolai tanügyünk, bála Istennek halad, jóllehet neki még 
vagy 20 középiskola ellen nagy kifogásai vannak. Ezeket óhajtja, hogy 
az állam átvehesse. A tanárképzésre vonatkozólag kedveltje a franczia 
école norm. sup. mintájára internátussal egybekötött seminarium eszméje.
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A miniszter a küldöttség több tagját barátságos megszólítással tüntette 
ki, végre mindnyájával kezet fogott s a tisztelgő küldöttség a minisztert 
éltetve távozott.

Trefort-utcza. A fővárosi közmunkák tanácsa a magy. kir. gyakorló 
főgymiiasium díszes új épületénél az Ősz- és Eszterházy-utcza között nyitandó 
új utczát az imént 70-ik születése napját ünnepelt vallás- és közoktatásügyi 
miniszter tiszteletére T re fo r t-u tc zá n a k  keresztelte el. Ez elnevezésre nem csak 
az alkalom, hanem a hely is igen illik, mivel ott egy csoportban számos monu
mentális épület emelkedett Trefort miniszter gondoskodásából.

Ösztöndíjak. A „magyarországi tanítók Eötvös-alapját kezelő és gyűjtő 
országos bizottság“ az 1886. évben befolyt tiszta jövedelméből eg y  200, h a t  
100 és t i z  50 frtos ösztöndíjat alkotott, melyekért kivétel nélkül csak oly 
szülök gyermekei folyamodhatnak, kik az Eötvös-alapnak rendes tagjaiul fölvé
tettek és kötelezettségeiknek eleget tettek. Az egy 200 és néhány 100 frtos 
ösztöndíjra hazai egyetemeinken tanuló ifjak, nehány 100 és a tiz 50 frtos ösz
töndíjra pedig hazai akadémiáinkon, tanító- és tanítónő-képző intézeteinkben, 
a középiskolák felső osztályaiban, a polgári iskolák Y. és VI. osztályaiban és 
oly tanintézetekben tanuló növendékek pályázhatnak, melyek tanulóiktól a 
fölvételnél megkövetelik, hogy a közép- vagy polgári iskolák négy alsó osz
tályaiból bizonyítványokat mutassanak föl. A folyamodók mellékelni tartoznak 
a) az 1885—86. tanévről szóló iskolai bizonyítványaikat, b) a jelen 1886—87. 
tanévről szóló iskolai bizonyítványt az illetékes tanári karnak ajánló levelével, 
melyben ki legyen tüntetve, hogy részesül-e a folyamodó valamely ösztöndíj
ban vagy segélyben, c) azon iskolai hatóságnak és tanitó-egyesiiletnek vagy 
testületnek ajánló levelét, mely igazolja, hogy a folyamodó szülei az Eötvös- 
alap rendes tagjai közé tartoznak és az alap iránt való kötelezettségeiket pontosan 
teljesítették. A „magyarországi tanítók Eötvös-alapját kezelő és gyűjtő orszá
gos bizottsághoz“ intézendő folyamodványok az illetékes tanintézet igazgató
sága útján legkésőbb f . é. ju l iu s  hó 10 -ig  Luttenberger Ágost bizottsági tit
kárhoz (Budapest, Deáktér 3. sz.) küldendők.

Halálozások. Budapesten elhúnyt februárius 12-én A u je s z k y  L ip ó t , bel
városi főreáliskolai rendes tanár, 58 éves korában. A boldogéit, ki egyesüle
tünknek legrégibb tagjai közé tartozott, csendes, békés, jóságos természeténél 
fogva közszeretetben részesült. — Eperjesen elhúnyt februárius 13-án L a s z -  
tó k a y  L á s z ló , kir. kath. főgymnasiumi rendes tanár, életének 47-ik évében. 
A derék kartárs, ki egyesületünknek szintén legrégibb tagjai közül való volt, 
hosszas betegségben gyötrődött. — Körmöczbányán elhúnyt februárius 13-án 
G a s p a r ik  J á n o s, kir. főreáliskolai rendes tanár, életének 58-ik évében. — Nyu
godjanak békében!

A magyarországi fő- és középiskolák névkönyve VII. évi folyamának hir
detett előfizetés határidejét F e lsm a n n  J ó z s e f  szerkesztő m á rc z iu s  15 -ig  hosszab-
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bítja meg. Ennek, mint értesülünk, az a sajnos oka, hogy az előfizető ivekből, 
melyek deczember és januárius hónapokban 400 példányban mentek szét, mind
eddig csak 120 érkezett vissza és így a begyűlt pénz még a nyomtató költ
ségre is kevés. Ha az új határideig sem jelentkezik elegendő előfizető, akkor 
a szerkesztő el van szánva a vállalat megszüntetésére. Reméljük azonban, 
hogy a tanárság és a tanügy barátai nem engedik a dolgot ennyire jutni. 
A munka, melynek tartalmát januáriusi füzetünkben közöltük, nem csak igen 
hasznos, hanem annyira szükséges, hogy meg nem jelenése valóban kár volna. 
Az előfizetés, mely a budapesti VIII. kér. községi reáliskola igazgatóságához 
küldendő, 1 frt: könyvárusi úton a mű drágább lesz. Ha az iíj határideig még 
befolyó pénz a nyomtató költséget fedezi, akkor a  m u n k a  m á r c z iu s  hó m á s o 
d ik  fe lé b e n  j e le n  m eg . Újra igen melegen ajánljuk tisztelt kartársaink szives 
pártfogásába.

Beérkezett müvek és folyóiratok. A múlt havi kimutatás óta a következő 
könyvek és füzetek érkeztek a szerkesztőséghez :

A lk a lm i  b e s z é d .  Tartotta Trefort Ágoston magy. kir. vallás- és közok
tatásügyi miniszter születésnapja hetvenedik évfordulójának a nagy-kikindai 
gymnasium részéről 1887. évi február hó 6-án történt megünneplésekor E r u d i  
D á n ie l .  Budapest, 1887. Lampel Róbert-féle könyvkereskedés bizománya. 20 1. 
Ára 20 kr.

A p o l lo .  Zenemű-folyóirat zongorázók és énekesek számára. Szerkeszti 
és kiadja G o ll J á n o s  zenetanár. Budapest, 1887. 5. szám. Előfizetés egész évre 
6 frt. Szerkesztő- és kiadóhivatal VI. kér. Lázár-utcza 18. sz.

D r .  B o r o s  G á b o r : A magyar nemzeti irodalomtörténet vázlata. K ö r n y e i  
J á n o s  után teljesen átdolgozva és irodalomtörténeti olvasókönyvvel ellátva. 
Ötödik kiadás. Budapest, 1887. Lampel Róbert könyvkiadása. 144 és 439 1. 
Ára 2 frt.

D r  E h ern en  F ló r i s  : Az osztrák-magyar monarchia földirata középisko
lák számára. Hauke F. nyomán. Negyedik kiadás. Budapest, 1887. Lampel Róbert 
könyvkiadása. 133 1. Ára 84 kr.

C ic e r o : De officiis libri tres. Magyarázta K ö p e s d y  S á n d o r .  Budapest, 
1887. Lauffer Vilmos kiadása. 246 1. Ára 1 frt 50 kr.

C ic ero  védbeszéde P. Sestius mellett. Fordította d r .  B o z ó k y  A la jo s .  1. 
tüzet. Budapest, 1887. Lampel Róbert könyvkiadása. 96 1. Ára 40 kr.

Az e r d é ly i  m ú z e u m -e g y le t bölcselet-, nyelv- és történettudományi szak
osztályának kiadványai. III. kötet 4. füzet. Kolozsvárt 1886. Nyomatott Stein 
János nyomdásznál. Tartalma: Aiskhylos „Persák“ czimű tragédiája. Dr. Hege
dűs Istvántól. — Fiók Károly Nala és Damajanti fordítása. Dr. Brassai Sámueltől.

F ö l d r a j z i  K ö z le m é n y e k .  Szerkeszti B e r e c z  A n ta l , a magyar földrajzi 
társaság főtitkára. XV. kötet I. II. fűz. Budapest, 1887. A magyar tudomá
nyos akadémia pártfogása mellett kiadja a magyar földrajzi társaság. Előfize
tés egy évre 5 frt.
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XI. jelentés az'i s k o la - ta k a r é k p é n z tá r a k r ó l  Magyarországban 1885—6-ban. 
Budapest, 1887. Brózsa Ottó könyvnyomdája.

L é v a y  I s t v á n  és V i d a  A l a d á r : Magyar-görög szótár. Főgymnasiumok 
használatára. Második javított és bővített kiadás. Budapest, 1887. Lampel Róbert 
könyvkiadása. 188 1. Ára tűzve 1 írt 80 kr., kötve 2 frt 10 kr.

M a g y a r  G y o r s í r ó .  Gyorsírászati szaklap. Szerkeszti Stolze-Fenyvessy- 
féle alapon P . G y u r m á n  A n d o r  tanár. Kiadja a budapesti II. kér. kir. egye
temi főgymnasium gyorsíró köre. XVIII. évf. 5. és 6. szám. Előfizetés egy 
évfolyamra 2 frt, tanítóknak és tanulóknak 1 frt.

1886: XX. törvényczikk a n é p  fö lk e lé s r ő l .  Jegyzetekkel és magyaráza
tokkal. Budapest, 1886. Lampel Róbert könyvkiadása. Ára 15 kr.

Az o s z t r á k - m a g y a r  m o n a r c h ia  Írásban és képben. 29. (Bécs és Alsó- 
Ausztria 13.) és 30. (Bevezető kötet 10.) füzet. Budapest. Kiadja a magyar 
királyi államnyomda. Révai testvérek bizománya. Ára egy-egy füzetnek 30 kr.

A p o z s o n y i  k i r á l y i  a k a d é m ia  személyzeti létszáma és tanrendé az 
1886—87. tanév második felére. Pozsony, 1887.

P r o t e s t á n s  N é p k ö n y v tá r .  Havi folyóirat. Szerkesztik S ch o lz G u sz tá v  és 
F a r k a s  J ó z s e f .  I. évf. 1. szám. Budapest, 1887. Kiadja és nyomatja Hor- 
nyánszky Viktor. Ára egy-egy füzetnek 20 kr.

S im o n  P é t e r : Qü. Horatius Flaccus ad Pisones de arte poetica czimü 
leveléhez előkészület Horatius életrajzával. (Jeles írók iskolai tára XXVIII.) 
Budapest, 1887. Franklin-társulat. 173 1. Ára 70 kr.

S i r i s a k a  A n d o r  : A babonáról. Közhasznú, erkölcsös olvasmány a, magyar 
nép és a serdiiltebb ifjúság számára. Harmadik kiadás. Pécsettj 1887. 110 1. 
Kapható a szerzőnél, ára 50 kr.

S z a b ó  I g n á c z :  Egri lant. Válogatott egyházi és világi vegyes kardalok 
gyűjteménye. A középiskolai ifjúsági énekkarok számára. I. füzet. Eger, 1887. 
Szolcsányi Gyula bizománya. 32 1. Ára 30 kr.

A m. kir. te c h n o ló g ia i  ip a r - m ú z e u m  k ö z le m é n y e i . Negyedik évf. 4. sz. 
Budapest, 1886.

T e r m é s z e t tu d o m á n y i  K ö z lö n y .  Havi folyóirat közérdekű ismeretek ter
jesztésére. Kiadja a K. M. Természettud. Társulat. Szerkesztik S z i l y  K á l m á n , 
F o d o r  J ó z s e f  és P a s z l a v s z k y  J ó z s e f .  XIX. köt. 210. fiiz. Budapest. Előfizetés 
egy évre 5 frt.

T ib u l lu s  Elégiái. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta C s e n g e r i  

J á n o s . Budapest 1886. Franklin-társulat. (Olcsó könyvtár. 215. sz.). 184 1. 
Ára 40 kr.



F I G Y E L M E Z T E T  Ő.

1. Szorosan szaktudományi dolgozatok a Közlönyből ki vannak zárva.

2. Szintúgy ki van zárva minden személyesen támadó és minden szemé 
lyes vitatkozásra okot vagy alkalmat szolgáltató dolgozat.

3. Megszorítást szenved minden túlságos nagy terjedelmű dolgozat, 
különösen minden folytatásos vagy 3/4 nyomtatott ívet meghaladó értekezés 
és minden 3/8 nyomtatott ívnél hosszabb könyvismertetés.

4. A hónap 10-ke után érkező dolgozatok nem számíthatnak a követ
kező füzetben való megjelenésre.

5. A körök tudósításai számára a végső határidő 15-ke.

6. Minden a Közlönybe szánt kézirat kerülő nélkül, egyenesen a szer
kesztőhöz (Budapest VI. kér. Nagy János-utcza 24. sz.) intézendő.

7. A folyóirat pénzbeli és expeditionális ügyei, mint előfizetések, recla- 
matiók, lakásváltozások, a pénztárnokhoz (Budapest II. kér. áll. főreáliskola) 
tartoznak.

A szerkesztő.
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K É R E L E M .

Az olyan közlemény, mely a papirosnak mind a két oldalára van írva 
és melynek nincs elég széles margója, szerfölött és szükségtelenül nehezíti és 
szaporítja mind a sajtó alá készítés, mind a szedés munkáját. Külföldön az 
ilyen dolgozatot a szerkesztőségek azonnal visszaküldik a szerzőnek, hogy 
állítsa ki szabályszerűen; addig el sem olvassák. Nem szeretném e legtöbb- 
nyire bizonyosan nehezteléssel végződő eljárást alkalmazni; azért kérve kérem 
tisztelt dolgozó társaimat, hogy a Közlönybe szánt mindennemű munkálatai
kat a papirosnak csak az egyik oldalára írni és azonfölül jó széles margót 
hagyni szíveskedjenek.

A  szerkesztő.



0  R S Z A G О S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

A képviselőháznak február 19-én tartott ülésén F enyvessy  
F erencs  t. barátom nevezetes váddal lépett föl a középiskolák tör
ténettanárai ellen. „Boszankodva“ kellett szemlélnie, hogy Magyar- 
országon a képzőművészet iránt semmi érzék sincsen. „Vakarjátok 
le —  úgymond —  az iskola falaiból (vagy talán falai közöl) kisza- 
badúlt ifjúról a tudákosság és a bemagolt tudományok mázát s 
előtűnik a nemes tudományok és a magasabb ideálok iránti teljes 
érzéketlenség.“ „A történelmet nálunk úgy tanítják, hogy nincsen 
benne erő, nincsen szellem ; pedig szellem nélkül a história nem 
egyéb, mint egy unalmas kalendárium. . . . Meg kell értetni a gym- 
nasiumban az ifjúsággal, hogy nemcsak a hősöknek és hadvezérek
nek tettei adnak a hazának fényt, elismerést és dicsőséget; de 
igenis oly nagy férfiaknak tettei is, kik a korukat mozgató nagy 
eszméknek ecsetjükkel és vésőikkel adtak örök életet.“ Azután 
idézte T re fo r t miniszter szavait, hogy „A művészetet be kell vezetni 
a középületekbe, be kell vezetni az iskolákba is .“ S kérve-kérte, 
valóban is vezesse be oda nagyobb gonddal, mint eddig, terelje a 
magyar ifjúságot ama térre, mely az életnek bájt és varázst köl
csönöz, a mi magasabb, nemesebb ideálok követésére serkenti az 
ifjúságot és a mi a szellem harczosainak tiszteletben tartását, az 
ízlés fejlesztését, a kultúra előrevitelét eszközli.

Ki újat akar, az rendesen a régi állapotok tarthatatlan voltá
nak emlegetésén kezdi. Nincs Magyarországnak egyetlen történet
tanára sem, ki teljesen meg volna elégedve a történettanításban

KÖZLÖNY.
XX. évfolyam. 1886— 87.

ÉRTEKEZÉSEK.

Képzőművészet az iskolákban.

Tanáregyesületi Közlöny. XX. 36



rendelkezésére álló segédeszközökkel; de bizonyosan nincs egy 
sem, ki ne iparkodnék erőt és szellemet önteni előadásaiba. S 
maga Fenyvessy is elismerni látszik ezt, midőn valamivel későbben 
arra oktatja azt a magától minden okos gondolatra képtelen pro- 
fessor-népséget, bogy necsak a hősök és hadvezérek tetteit tanítsa 
a hazára fényt árasztóknak. Pedig talán ahhoz is kell egy kis erő 
és egy kis szellem, növendékeinek fogékony szívébe miként cse
pegtesse a tanár, hogy „Leonidás csak egy Spartáért, Regulus csak 
egy Rómáért, Zrínyi csak egy Magyarországért halhatott meg.“

El fogja ismerni e felfogás jogosúltságát Fenyvessy Fereucz, 
ki épen azon napon Ítélte el az idáig — szerinte — „csak“ Leo- 
nidásokról, Regulusokról és Zrínyiekről beszélő magyar történetta
nítást, midőn maga is résztvett egy szép történelmi mozzanatban, 
a honvédelem költségeinek egyhangú megszavazásában. Olyan ország
ban, hol huszonnégy éven át csupán a sánták, bénák, vakok és 
süketek s a természetnek más mostohái nem katonák, ezek a 
nevek mindig jeligék s már akkor is van erő és van szellem a 
tanárban, ha csak „arma virumque canit“.

De nem is mondhatni joggal, hogy idáig is egyoldalúan 
nevelte az ifjúság hazafias erényeit. Hiszen már a középiskolai 
utasítások szellemében is meg kellett emlékeznie az egyes korok 
nagy íróiról, tudósairól,, művészeiről; bizonyos képet adnia az 
eszmékről, melyek koron kint világszerte foglalkoztatták az emberi
séget. S ha nem tette, mint az utasítások mellőzőjét kötelességének 
betöltésére inthette a fölötte álló iskolai hatóság. A középiskolák 
számára kiadott utasítások nem a végből készültek, hogy — egyénisé
gét megtagadva — minden betűjéhez szolgai módon alkalmazkodjék 
a tanár; a benne foglaltató követeléseket azonban mindenesetre 
szem előtt kell tartania. Van tehát biztosíték arra nézve, hogy 
hősökön és hadvezéreken kívül a közélet más nagyjairól is meg
emlékezzék. Az a bizonyos „erő és szellem“ pedig, mely ideálokat 
varázsolhat az ifjú elé, minden körülmény közt a tanár egyéniségé
től függ; s Fenyvessynek e tekintetben aligha lehetett oka a taná
roknak akár humanismusát, akár — hol a magyar történelmet 
értette — hazafiságát kétségbevonni. Mert hiszen azt talán csak 
föltételezte, hogy van annyi tudományuk, a mennyi az alapismere
tek terjesztésére szükséges.

De hát nem a classikus kor nagy íróinak művein gyakorol
ják-e be középiskoláink a latin és görög nyelvet magát s a modern
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irodalmakból nem adják-e kezei közé a legjelesebb magyar költők 
és tudósok müveit? Nem olvastatják-e Goethén, Schilleren kívül 
pl. Lessing Laokoonját, hol a képzőművészet — t. barátom óhajtá
sához képest — már is be van vezetve az iskolákba; nem az 
eredeti Moliéret, Racinet adják-e a reálisk. tanuló kezei közé ? A 
szabadkézi rajzolás tanára nem dolgozik-e classikus szobrok után
zataival s a különböző stílusokat nem közvetetlenül gyakorolja-e be, 
közben, mint ez szokásos is, alkalmat nyerve a művészet történe
tének vázlatos előadására ? A legtöbb iskola falain ott lógnak már 
a Lange-Hölzl-féle képek, a melyeket bécsi sajtó állított ugyan elő, 
de tehettink-e róla, hogy hasonlóba nem mert még belevágni a 
magyar képzőművészet s oly nagyon fontos dolog-e, hogy a czédula 
németül van ragasztva a képek — hátára? — Azonban magyar 
földön is történik valami s ebben épen vidéki középiskolai tanároké 
a kezdet érdeme; Körmöczbányán Angyal Béla és Vizy Ferencz 
most indították meg a magyar történet és irodalom oktatásához 
szükséges fali képeket, melyeken bizony nemcsak hősök és had
vezérek vannak ábrázolva.

A magyar történelmi congressus, mely jobbadán középiskolai 
tanárokból állt, ezelőtt már két évvel kifejezte azt az óhajtását, hogy 
„a tanügyi kormány a történelmi tanszereknek minden intézetben 
való kiegészítését szigorúan elrendelni, illetőleg elősegíteni, a tör
téneti és classica-philologiai múzeumok felállításának eszméjét s 
módozatait pedig megfontolás tárgyává tenni méltóztassék.“ S igen 
kívánatosnak jelentette ki, hogy valamely vállalkozó czég — sőt a 
kormánynak a congressus szakosztályán elnöklő képviselője, dr. 
Klamarik osztálytanácsos ezt odamódosította, hogy maga a minisz
térium — gondoskodjék első sorban magyar jellegű történeti kép
atlasz, illetőleg falitáblák közrebocsátásáról.

Ez a két határozat talán csak írott malaszt; de úgy, a hogy 
van, sehogysem alkalmas annak bebizonyítására, hogy a magyar 
történettanárok nem méltatják eléggé a képzőművészetek fontos
ságát. Mert hiszen a Raphaeleket, Guido Reniket, Tizianokat, 
Leonardo da Vinciket, a kik Fenyvessy szerint többet tettek hazá
jukért, mint a Napóleonok, eredeti példányokon hazánkban talán 
csak Budapesten és Nagy-Szebenben mutathatja meg a tanár a 
képtárakba elvezetett tanítványainak; vidéken be kell érnie nagyobb 
arányú fényképmásolatokkal, ha ugyan erre is telik a körülmények
hez mért évi átalányokból. Mert bizony a történettanártól megköve-
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telik, hogy ne csak ismereteket adjon, hanem lelkesítsen is ; de 
pusztán a szó hatalmára utalják őt. Vitam et sanguinem, sed ave
nam non !

S nem is mindig rajta múlik a dolog. Egy vidéki jeles közép
iskolának, a vármegye jóvoltából, nehány száz forintja volt együtt 
régiségek és történet tanításához szükséges képek beszerzésére. 
Ismételve írt a magyar képzőművészeti társulathoz, jelölné meg 
ama magyar történelmi tárgyú képeit, melyek még kaphatók, mert 
lehetőleg teljes sorozatot akart összeállítni ez iskolai használatra 
is jobbadán alkalmas képekből. Még csak válaszra sem méltatták ; 
pedig a hazafiságon kívül egy kis üzletről is volt szó benne. Már 
pedig így épen a képzőművészeti társaságnak volna legkevesebb 
oka boszankodni, hogy „Magyarországon az iskolákban a képző
művészet iránt semmi érzék sincsen“.

Valóban kívánatos, hogy iskolák számára ez a társulat hozzá
férhetőkké tegye eddigi kiadványait, melyek jeles magyar festők 
felfogásában szemléltetik a hazai történelem egyik-másik lélekemelő 
jelenetét. Oly városban, mint pl. magában Budapesten, hol műre
mekek eredetiben vagy többé-kevésbbé sikerült utánzatokban talál
hatók, a növendékeket utalni lehet a gyűjteményekre; sőt igen 
sok esetben meg is győződhetünk arról, hogy már ismerik e mű
tárgyakat. Kedvezőtlenebb körülmények közt levő intézetek azonban 
csak így segíthetnek a bajon. Azt hiszem, a „Képzőművészet remekei“ 
czímű vállalatnak legjobb vevői az ifjúsági könyvtárak voltak, s nem 
hiszem, hogy a tanárok ne éltek volna s élnének vele mint a 
szemléltetés eszközével.

Nem egy középiskolája van hazánknak, melynek könyvtárá
ban hártyalapok vagy egész codexek, incunabulumok vagy nyomta
tott díszművek várnak a növendékek előtt való bemutatásukra. A 
miniaturefestést s a fa- és rézmetszeteket különböző korszakokon 
át elég jól lehet szemléltetni rajtok; tömegtanításnál azonban sok 
időveszteséggel s egy kis fegyelembontással jár az ilyképen való 
ismertetés. S ez áll az olyas mintázatokról is, a milyeneket pl. 
Wahliss Ede készített Bécsben a görög istenekről, istennőkről s 
Homeros Iliásának főbb alakjairól. A 12—14 cm. magas terracotta 
szobrocskák nagyon is kisméretűek arra, hogy egy teremben levő 
40—50 tanuló egyszerre gyönyörködhessék bennük. Lehetne azon
ban segítni a bajon, ha üveg alatt hosszasabb időre állíttatnának 
ki az illető osztályban, a történettanítás czéljaira szolgáló egyéb
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eszközökkel együtt. A gyűjtést az őstörténet legjellemzőbb tárgyain 
lehetne kezdeni s ezt, egy kis jóakarattal, a környék leleteinek 
fölhasználásával, minden középiskola megtehetné; sőt fölös pél
dányaiból a nemzeti múzeum is odaajándékozhatna néhányat, mint 
a hogy a m. kir. földtani intézet is nem egy iskolát lepett már 
meg gyönyörű ásványtani gyüjteménynyel. Ugyancsak a nemzeti 
múzeumban vagy annak felügyelete alatt lehetne berendezni egy 
galvanoplastikai műhelyt, mely a különböző korszakok műbecsű 
darabjait egységes árakon szállítná a középiskolák számára. Készít
ményei csakhamar találnának vevőkre a közönségben is és kiszo- 
rítnák a talián gipszgyúrókat.

A történelem oktatásához szükséges szemléltető tárgyak elő
állításában igen jó szolgálatokat tehetnének a bánffyhunyadi, ho- 
monnai, zayugróczi, rimaszombati műfaragó iskolák is. Készítőének 
pl. bábokat, melyek korhű rajzok alapján tüntetnék föl a külön
böző korszakokban divatos magyar és külföldi viseletét, háziesz
közöket, magukat a házakat stb.; sőt a gyermek ügyeimét a leg
szebb rajznál is jobban lekötné, ha egyebek közt a román, góthstb. 
stilusu templomokat lombfűrész segítségével összeállított mintákon 
látná maga előtt. Nem kellene annyit bíbelődnie a construálással, 
mint akkor, mikor csak egyszerű rajzlap fekszik előtte. A díszít
mények rajzairól így is elég mintalap áll már a szabadkézi rajz 
tanárainak rendelkezésére s azok föl is használják azokat lelki- 
ismeretesen.

Nagyobb szerepet játszhatnának a fényképek is, a melyeket a 
physika tanárának közreműködésével, időnkint, liónaponkint talán 
egyszer, a skyoptikonnak fölhasználásával, sőt akár ködfátyolképek 
gyanánt mutathatna be a historikus. Az előállítás költségei nem 
igen nagyok s az a körülmény, hogy az előadásnak esetleg sötét 
szobában kellene folynia, mint a fegyelemre káros, szóba sem jöhet, 
mert hiszen akkor sok részletet volnánk kénytelenek mellőzni a 
physikából.

Általában véve az a kis zaj és zsibongás, mely egyes műtár
gyaknak természetben vagy lehetőleg hű másolatban való bemu
tatásakor támadhat az osztályban, nagyon gyönge ok volna arra 
nézve, hogy a történelemben ügyeimen kívül hagyjuk a szemlélte
tés megszerezhető eszközeit. S ha mást nem, régi pénzt, a mi 
szintén a képzőművészet alkotása, idáig is köröztetett tanítványai 
közt majdnem minden tanár.



Még a tankönyvek is szentelnek egy két fejezetet a mű
veltség s ennek keretében a képzőművészetek fejlődése történe
tének. Pedig róluk maguk a tanárok sincsenek valami jó véle
ménynyel. Száraz adataikba lelket önteni a tanár dolga; az, bogy 
mindent elmondjon, már nem az övé, mert azt sem a tudomány, 
sem a paedagogia, sem az ízlés nem engedi meg. S a professorok 
mégis csak e háromnak szolgálatában állnak, ha még oly szánandó 
páriák gyanánt vetették is oda egyes szónokok a közoktatásügyi 
minisztérium költségvetésének tárgyalása alkalmával.

Fenyvessy beszédében volt ugyan méltánytalanság, mint min
den beszédben, mely az agitatió terére lép; de mégis örvendünk 
elmondásán. Mert ha le kell is szállítnunk való értékére azt a vád
ját, mintha történettanáraink egyoldalúan és szellemtelenül kezel
nék érzelmek növelésére oly alkalmas tantárgyukat, egyúttal kellő 
helyen hangsúlyozta, hogy a művészetet az eddiginél nagyobb gond
dal kell ápolni a középiskolákban. A mi alatt bizonyosan azt érti 
ő is, hogy a tanár működését történelmi szertárak alapítása, tehát 
egy kis pénzáldozat árán is igyekezni kell sikeresebbé tenni. Hiszen 
mégis csak jó lesz, ha kellő szemléltető eszközök hiányában, a 
tanár nem csupán szóval mondja el Raphael nevének említésekor, 
mi volt tulajdonképen az a híres — „Disputa“ ?

(Budapest.)
Márki Sándor.

Vegyes ajkú középiskoláink tankönyvei.

Az 1885. év márczius havában tartott főigazgatói értekezlet
nek több fontos megállapodása között különösen egy vonta magára 
figyelmemet, mely egy régóta általánosan érzett hiányon óhajt 
segíteni, oly hiányon, mely hazánk középiskoláinak mintegy ötöd
részében évek óta érezhető s a tanároknak és tanulóknak nem cse
kély fokú túlterhelését okozza.

Ez a nagy hiány pedig abban áll, hogy mindeddig még nin
csenek oly tankönyveink, melyek csupán különösen vegyes ajkú 
középiskolák használatára készültek volna. Hogy a közoktatásügyi 
kormány eddigelé nem gondoskodott ily tankönyvekről, holott mint- 
еоУ dO oly középiskolánk van, mely azoknak szükségét nagyon is
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érzi, annak okát talán abban kereshetjük, hogy régibb szabályren
deleteink a középiskolába való beléphetést fölvételi vizsgálattól 
tették függővé, a mely fölvételi vizsgálatnak a magyar nyelv is 
tárgya volt. így tehát középiskoláinknak módjukban állott csak oly 
növendékeket venni fel, a kik magyarul értenek, jóllehet azt szi
gorúan keresztül vinni lehetetlen volt, ha csak a középiskola le 
nem akart tenni magyarosító működéséről vagy ha épen tanulók nélkül 
nem akart maradni. Epenséggel nem könnyítette a magyar tannyelv 
használatát a vegyes ajkú középiskolákban amaz újabb rendelet, mely 
szerint ezentúl a középiskola első osztályába minden vizsgálat nélkül 
felveendő minden oly jelentkező tanuló, ki az elemi népiskola IV. osztá
lyáról szóló bizonyítványt képes felmutatni. Nem akarom e helyen a 
népiskolai magyar nyelvoktatást bírálat alá venni, de tapasztalatból 
mondhatom, hogy vegyes ajkú vidékeken a középiskolába lépő 
tanulók némelyike még olvasni sem tud helyesen magyarul, a leg
többje pedig nem hoz magával annyi magyar nyelvi ismeretet, 
hogy a középiskolai tantárgyakat a l a p o s a n  és s i k e r r e l  tanúlhatná 
ugyanazon tankönyvekből, melyek magyar anyanyelvű tanulók szá
mára készültek. Ennek következménye aztán t ú l t e r h e l é s e  mind a 
tanulóknak, mind a tanároknak, továbbá a z  a l a p o s s á g  h i á n y a  és 
a z  o k t a t á s  s i k e r t e l e n s é g e .

Ez a tapasztalat indíthatta a főigazgatók értekezletét is a 
soraim elején említett fontos határozatra, mely szó szerint a követ
kezőképen hangzik*): „A vegyes ajkú vidékeken, hol a tanulók 
még a magyar nyelvet nem bírják kellőleg, az általán használt 
magyar tankönyvek terjedelmes tárgyalásuk és nehezebb nyelveze
tük miatt nem felelnek meg. E vidékek számára is magyar nyelvű 
tankönyvek szükségesek, de különösen az alsó osztályokban, olya
nok, melyek a legegyszerűbb, tehát a legkönnyebben érthető nyel
ven vannak írva s tárgyalásukban a lehető legrövidebbek, mert a 
nyelvet még könnyűséggel nem biró tanulók sokat kénytelenek a 
szöveghez ragaszkodva tanulni.“

A tanári körökben (a pozsonyi kört kivéve**) mindeddig ez 
igen fontos kérdésben tudtommal semminemű vélemény nem nyil

*) L. „Tanáregy. Közlöny" XVIII. köt. 565. 1.
**) Dr. Wagner Lajos : r A magyar nyelv grammatikai oktatásának sike

rességét előmozdító eszközökről vegyes ajkú iskolákban.“ Felolvasta a pozso
nyi kör 1885. decz. 5-ki ülésén. Kivonatát 1. „Tanáregy. Közlöny“ XIX 
köt. 475. 1.
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vánult, holott meg vagyok győződve, hogy minden vegyes ajkú 
vidéken működő tanár egyetért a föntebbi határozat üdvös voltá
ban és legtöbbjük tapasztalatuk alapján meg is alkották nézetüket 
e baj orvoslására nézve. Ez általános hallgatással mellőzés indított 
arra, hogy e kérdésben tett tapasztalataimból merített szerény véle
ményemet rövidre fogva a következőkben kifejtsem és e tárgy 
megbeszélését a köröknek is figyelmükbe ajánljam.

Lássuk először is azokat a káros következményeket, melyek
kel a jelenlegi tankönyvek használata jár, hogy így a betegséget 
alaposan megismervén, gyógyítására a megfelelő orvosságokat alkal
mazhassuk.

Első sorban a tanárok és tanulók túlterhelését kell említenünk. 
Az első osztályba lépő tanuló még legtöbbször a köznapi magyar 
beszédet is alig érti meg, annál kevésbbé képes a válogatott szavú 
irodalmi nyelven, melyet tankönyvében olvas, eligazodni. A tanár 
tehát kénytelen tárgyát előbb a tanulók anyanyelvén, majd magyar 
nyelven elmagyarázni, azután pedig az elmagyarázott részletet a 
tankönyvből lefordíttatni, a kevésbbé fontos dolgokat a szövegből 
kihagyatni és a meghagyottat is itt-ott átidomítani. A tanár e sze
rint fordít, magyaráz és stilizál, a tanuló pedig nemcsak új fogal
makat, hanem új szavakat és kifejezéseket is kénytelen megtanulni 
s a könyvben kijelölt leczkét szóról szóra emlékezetébe vésni, a mi 
a feladatot háromszorta nehezebbé teszi.

Legnagyobb mértékben tapasztalható a túlterhelés a nyelvek 
tanításánál. Gondoljunk csak valamely tót anyanyelvű tanulóra, a 
ki latin olvasmányt magyarra fordít. Nyilvánvaló, hogy a szellemi 
munka, melyet végez, egybevetve magyar anyanyelvű tanulókkal, 
háromszoros; 1. meg kell értenie a latin szöveget, vagyis azt ma
gában tótra fordítania, 2. és 3. a tót fordítást a neki idegen 
magyar nyelvre kell áttennie, a mely utóbbi functió tudvalevőleg 
kétszerte nehezebb az elsőnél. Az u. n. reáliák (földrajz, termé
szetrajz, számtan) tanításánál a munka csak kétszeres; a fogalom 
megértése és a fogalmat jelölő magyar kifejezés elsajátítása.

Második rossz oldala a vegyes ajkú középiskolai oktatásnak 
az alaposság kisebb-nagyobb hiánya. Az iskolai év a vegyes ajkú 
iskolában is 10 hónapig tart, a tananyag heti óraszám is ugyan- 
annyi, a tankönyvek is olyanok, mint a többi középiskolában. A 
haladás ellenben minden megerőltetés mellett is sokkal lassúbb. 
A leczkék felényiek, sőt harmadrésznyiek, mert megértetésük sok
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kai több időbe kerül. E mellett, különösen a nyelvtanároknak még 
egy és más oly gyakorlattal is kell szaporítaniok a tananya
got, a mire az iskola speciális követelményei szorítják őket. 
A tanár tehát ennyi elvégzendő munkával szemben kénytelen 
sietni, mert hiába, az idő int és a tananyagot elvégezni kötelessége. 
Hogy pedig mit tesz az : sietni az oktatással, az mindnyájunk előtt 
ismeretes. Ez elsietésnek árát legjobban megadják azok a tantárgyak, 
melyek leginkább megkövetelik az alapos tárgyalást : a nyelvek és 
számtan.

Hogyan is lehetne a nyelveket a használatban levő még leg
kitűnőbb tankönyveink segélyével is alaposan tanítani, mikor egyikük 
sincs tekintettel a tanulók anyanyelvére és tulajdonképen nem azt 
tanítják, a mire a mi tanítványainknak szükségük van. Megtanul
ják, hogy „szépen“ módhatározó, de hogy a németben ez rag nél
kül fejeztetik ki, hogy tehát vigyázniok kell a német anyanyelvű 
tanulóknak a melléknév használatánál arra, vájjon határozóval 
avagy jelzővel van-e dolguk, arról a tankönyv nem szól s termé
szetesen gyakorlatokat sem állít egybe. Hogy mennyiben különbö
zik az igék tárgyas ragozása az alanyitól, az össze van állítva, de 
sem a tárgyas ragozás használatának szabályai kimerítően tárgyalva, 
sem gyakorlatok e szabályokhoz nincsenek. Ezek helyett megtanul
hatja a tanuló a szokásos nyelvtani kategóriák neveit, az alakokat 
jelentés nélkül s a mondatok alkatát gyakorlatok nélkül, a mi 
pedig épen nem alkalmas arra, hogy az idegen ajkú tanulóknak 
a magyar beszéd elsajátítását valami nagyon megkönnyítse.

A számtannál is rámutathatunk az oktatásnak több ily hiányára, 
melyek az alapossággal ugyancsak hadi lábon állanak. Csak egyet 
említünk. A hármasszabályi feladatokat az u. n. vonalmódszer sze
rint megfejtetni leggyakoribb szokása a siető tanárnak, ki a tan
anyagot okvetetlen be akarja fejezni s a tankönyvben levő fel
adatokat mind ki akarja dolgoztatni. Az észszerű következtetés 
helyébe lép az üres forma, a tanulók ítélő tehetségének fejlesztése 
helyett megelégesznek azzal, ha a bemagolt szabályok alapján tud
ják, hogy melyik számot Írjuk az x oldalára. És erre jelenleg 
használatban lévő tankönyveink mellett csaknem utalva van a 
tanár, mert példatáraikban azok semmi tekintettel nincsenek az 
idegen ajkú tanulókra.

Mind e bajokat végül betetőzi a harmadik és legnagyobb 
baj: az oktatás sikertelensége. Minden túlterhelés és sietés mellett



sem lehet a meglevő tankönyvek segélyével a kiszabott tananyagot 
a tanulókkal elsajátíttatnunk. Keresztül mentünk a tankönyv min
den fejezetén, begyakoroltuk a megösmert fogalmakat, lefordítottuk 
a nehezebb kifejezéseket, és mégis az ismétlés alkalmával azt 
tapasztaljuk, hogy az élő szó elröppent s a magyarázatok nagy része 
kárba veszett, mert a tanulók mindenütt felejtettek valamit, néhol 
a fogalom jelentését, másutt meg kifejezését. Itt fülében csenge
nek a bemagolt szavak, de hogy mely tárgyra kell őket vonatkoz
tatnia, azt már elfelejtette. Amott viszont a fogalmakkal egészen 
tisztában van s anyanyelvén tudna is róluk beszélni, de hiába 1 
itt meg a szavakat felejtette el, és könnyek közt kénytelen meg
adni magát keserű sorsának. A tanár ilyenkor a legnagyobb zavar
ban van, mert újabb beható tárgyalás által sem segíthet a helyze
ten, lévén az ismétlésre szánt idő oly rövid, hogy ez alatt az egész 
tananyagot újra végig magyarázni lehetetlen, a tankönyveknél 
pedig hiába keres a tanuló menedéket, mert azokból épen az 
hiányzik, a mit ő keres és mindketten élénken érzik, hogy egész 
évi fáradságukat nem koronázta az óhajtott siker.

Legszembetűnőbb a sikertelenség a magyar nyelvoktatásban. 
A tárgyas ragozás használatát már az alsó két osztályban el kell 
sajátítaniok, és mégis bányán és mennyit vétenek ellene még a 
felsőbb osztályokban is ? Az u. n. rendhagyó igék ragozása, a segéd- 
hangzók használata a névragozásnál, a szórend, a névragok vonzata 
stb. stb. mind olyan pontok, melyeket a vegyes ajkú vidéki tanuló 
módszeresen is, rendszeresen is tanul és még sem tud.

A többi tantárgynál is észlelhető kisebb-nagyobb mértékben 
a sikertelenség. A természetrajzban a terminológia, a geometriában 
a definitiók zavarják meg a tanulót, a számtanban a feladatok 
kérdésbe foglalása s ennek folytán a világos áttekintés, a földrajz
nál a helynevek többféle alakja (Lipcse-Leipzig) okoznak nehézséget.

íme ezekben találom ama főbb hiányokat, melyek a vegyes 
ajkú középiskolákban tanárral és tanulókkal egyaránt éreztetik 
bénító hatásukat: a túlterhelésben, az oktatás fölszinességében és 
sikertelenségében. E hiányok pedig elég fontosak arra nézve, hogy 
a vegyes ajkú középiskolák oktatásának reformálását, vagy leg
alább a tanterv keretében való átidomítását a két alsó osztályban 
haladéktalanul megköveteljék. Ez az átidomítás érintetlenül hagy
hatja a tanítás czélját, az egyes osztályok tananyagát, a heti óra
számot ; tisztán a tankönyvek által is elérhető a bajoknak, ha
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nem is teljes megszüntetése, de mindenesetre nagy mértékű csök
kentése. Hogy folyóiratunknak szűkre mért terét túlságosan el ne 
foglaljam, legyen elég a tankönyvek szerkesztésére vonatkozó néze
teimet a következő pontokba röviden összefoglalnom:

I. A túlterhelés elkerülése véget a tankönyveket lehetőleg 
rövidre kell összefoglalni, úgy hogy csak a legfontosabb dolgokat 
tartalmazzák s az iskolai magyarázatoknak mintegy eredmény- 
tárai legyenek.

A magyar nyelvtan a hang-, szó- és mondattannak csakis 
azon pontjait tartalmazza, melyek a helyes beszéd és irás elsajátítására 
okvetetlen szükségesek, és csak azon szabályok legyenek bővebben 
tárgyalva, melyekben a magyar nyelvnek bizonyos eltérő sajátos
sága és nehézsége nyilatkozik. A magyar olvasókönyvnek egy-egy 
évfolyama ne tartalmazzon több olvasmányt, mint a mennyi egy 
év alatt könnyen elvégezhető, tehát 20—30 darabot, melyek közül 
egy se legyen túlságos hosszú. — Az idegen nyelvek grammatikái 
teljesen a magyar nyelv grammatikájának rendszerét kövessék és 
ne ismételjék azt, a mi a magyar nyelvtanban úgy is megvan, 
hanem csak lehetőleg a paradigmákat és az eltérő sajátságokat 
tartalmazzák. — A földrajz az egyes geographiai egészeket a 
különböző viszonyoknak mindig ugyanazon sorrendben való fel
sorolásával (orographia, hydrographia, éghajlat, termékek, lakosok, 
városok) jellemezze s mellőzze az oly dolgokat, melyek a térkép
ről úgy is leolvashatók (határok, városok fekvése stb.) és a melyek 
a földrajzi oktatás legalsóbb fokán úgy is kárba vesznek (történelmi 
nevezetesség, politikai viszonyok stb.). Az adatok összefüggésbe hoza
tala pedig (égalj és termékek, termékek és foglalkozás között való 
viszony) a tanár élő szavára bizassék. — A természetrajz az egyes 
természeti tárgyak rövid jellemzésében mindig ugyanazon sorren
det kövesse, a rokon fajok közül csak 2-t, 3-at nevezzen meg a 
különbségnek néhány szóban való megemlítésével. — A számtani 
kézikönyv példatár legyen. A legszükségesebb néhány szabály a 
rá vonatkozó példák után helyezhető. Ugyanily berendezésű lehet 
a geometriai tankönyv is, csakhogy a példák helyett itt ábrázolatok 
és szerkesztésbeli feladatok legyenek. Kerülendő a szabályok stilizá
lásában a szabatosságnak mértéken túl való keresése, a mi magyar 
tannyelvű iskolákban különben helyén való.

II. Az alaposság érdekében szükséges, hegy a tankönyvek 
folyton tekintettel legyenek a tanuló anyanyelvére s a fokozatosság
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ne csak a tárgyban, hanem az előadásmódban is meglegyen. Néze
tem szerint ez csak úgy érhető el, ha tankönyveink elejükön leszál
lanák egy kissé a középiskolai színvonalról s eleinte mindegyik 
beszéd- és értelemgyakorlathoz nyújt vezérfonalat, továbbá ha mind 
ama szavakat, különösen mükifejezéseket, melyekről feltehető, hogy 
a tanuló először hallja, zárójel közé a tanulók anyanyelvén is 
odaiktatja. Az egyes tantárgyak tárg}7alása a következő módon 
történhetik:

A magyar nyelvtan rövid rendszeres kézikönyv legyen, men
nél több szóbeli gyakorlattal, melyek az olvasmányokkal állja
nak kapcsolatban s a nyelvtant azon sorrendben dolgozzák föl, a 
mely sorrendben a tanterv követeli. Minden gyakorlat élén meg lehet 
jelölve az az olvasmány és nyelvtani szakasz, mely előtte tárgya
landó. E gyakorlatok részint teljes mondatok elemzésre szánva, 
részint kiegészítetten mondatok, részint kérdések, melyekre a tanu
lónak felelnie kell. A nyelvtanban minden műkifejezés neve záró 
jel között a tanulók többségének anyanyelvén is meg legyen nevezve 
(ez a követelmény valamennyi tantárgyra nézve áll\ valamint az 
egyes nyelvtani alakok (ragozás és képzés) és a példamoudatok 
is két nyelven álljanak a tanuló szemei előtt. A magyar olvasókönyv mér
sékelt számú, eleinte rövidebb terjedelmű, sem nagyon népies, sem ré
gies nyelvű, egyszerű stílusú olvasmányokat tartalmazzon, még pedig 
először állatmeséket, azután népmeséket, majd leírásokat, mondákat, 
történelmi elbeszéléseket és rokon tárgyú költeményeket. Minden 
olvasmány után a beszélgetés alapjául szolgáló kérdések (question
naire) teendők, melyekbe a tanár által közbeszőtt tárgyi magya
rázatok is belefoglalandók. Az olvasókönyv végére két rendbeli 
szógyűjtemény helyezendő: egy módszeres, mely az egyes olvas
mányok olvasása közben összeállítandó szók csoportjait foglalja 
magában előbb tárgyi, majd etymologikus és végül homonym és 
synonym összetartozásuk szerint; a másik betűrendes magyar német
tót *) szótár, a melyben a főnevek többes száma, sőt ha szükséges, 
birtok- és tárgyragos alakja (báz,- ak, a ; barom, barmok, barma stb.),

*) A közoktatásügyi miniszter jelentése szerint 13 magyar-német-tót, 
1H magyar-német és 1 magyar-tót tannyelvű középiskola mellett csak 3 magyar-né- 
met-román,l magyar-német-szerbésl magyar-szerb volt a múlt évben (1. a Közlöny 
decz. tűz. 244. 1.), mind a mellett vagy épen azért egyúttal ez utóbbiakat is 
tekintetbe kellene venni, mivel csekély számuknál fogva bajos, legalább is 
fölötte költséges volna külön gondoskodni róluk. A  szerk.
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továbbá az igék vonzata (hasonlít vkibez) is ki legyen tüntetve s az 
olvasmányokban előforduló személy- és helynevek is meg legye
nek magyarázva. — Az idegen nyelvek grammatikái és olvasókönyvei 
a magyarhoz hasonló berendezésűek legyenek. A paradigmák ezek
ben három nyelvűek lehetnek. — A földrajz a geographiai alap
fogalmaknak rövid mondatokba foglalásával kezdődhetik, melyeket 
a tanár beszédgyakorlatokká dolgoz fel (helység, határ, látókör, 
égtájak, begy, völgy, forrás, patak, folyó, tó, tenger stb.), a váro
sok, folyók stb. magyar nevén kívül, a hol szükséges, a német és tót 
név is felemlítendő úgyszintén az előforduló ritkább termékek 
nevei s általában mindazon ritkábban előforduló szavak, melyekről 
feltehető, hogy az idegen ajkú növendékek nem értik meg. — A 
természetrajz is beszédgyakorlatoknak alapjául szolgáló könnyű 
mondatokkal kezdődjék (az évszakok leírása, különös tekintettel a 
természeti tárgyakra). A további tárgyalásról az első pont alatt 
volt endítés téve.. — A számtan példái fokozatosak legyenek. Ne 
legyen egyetlen példa sem, mely valami újat ne foglalna magában, 
hogy így a tanulók a gondolkodva dolgozáshoz szokjanak. A pél
dák fokozatos tárgykörökben haladjanak, kiindulva a legegysze
rűbb életviszonyokból és lassankint jutva el a bonyolultabbakhoz. 
Az új fogalmak neveit a tanulók anyanyelvén is föl kell jegyezni. 
A minta-példák kidolgozva adandók, a nehezebbekhez és bonyolul
tabbakhoz tájékoztató kérdések csatolandók, a melyekből a tanuló 
a számolásbeli következtetéseknek sokszor nehézkes nyelvezetét 
megtanulja. Kevés eltéréssel ugyanezen követelmények állanak a 
geometriai tankönyvekre is.

Ili. A tanítás eredményének biztosítása végett nagy gondot 
kell fordítaniok a tankönyvíróknak az összefoglalásokra, ismétlő kér
désekre és könnyű áttekintést nyújtó táblázatokra, mert csak ezek 
segélyével lehet pótolni azt a nagy nehézséget, melyet a fogalom 
és kifejezés együtt tanulása okoz.

A nyelvtannak minden szakasza tabellával végződjék. Össze
hasonlító tabellákba legyenek egybeállítva, nemcsak a szótannak 
egyes szakaszai (név- és igeragozás, szóképzés), hanem még a mon
dattan nehezebb részei is. Az olvasmányok összefoglaló kérdéseirő 
és szócsoportjairól már megemlékeztem. — A földrajzi és termé
szetrajzi tankönyvek egyes szakaszai is összefoglalással és táblázat
tal végződjenek. Erre nézve jó példákat nyújtanak Heller Ágost 
physikai tankönyvei és Borbás növénytana. A földrajzi térképek



ne legyenek kisebb részekre szaggatva, hanem lehetőleg egy nagyobb 
földrajzi egész kerüljön egy lapra, melyen csakis a szövegben elő
forduló helyek, folyók, tavak stb. legyenek megjelölve, még pedig 
külön lapon az oro-hydrographiai viszonyok és külön lapon a poli
tikaiak. — A számtanban és geometriában ily összefoglaló ismét
léseket a vegyes feladatok sűrű alkalmazása által érhetünk el. 
Ezeknek minden bevégzett szakasz után elő kell fordulniok s a szám
tanban egyszersmind az elsajátított tárgyi ösmeretek ismétlésére is 
kell szolgálniok. — Az összefoglalások, áttekintő táblázatok minden 
tankönyvben csakis magyar nyelven szerkesztendők s még a termi
nus technikusok lefordítása is mellőzhető.

íme ezekben vázoltam az oktatás közben szerzett tapasztala
taim eredményét. Ilyeneknek óhajtanám a vegyes ajkú középisko
lák tankönyveit, melyek a tanár és a tanulók terhes munkáján 
könnyítenének s az oktatást a középiskola két alsó osztályában 
alaposabbá és sikeresebbé tennék. Nem fejtettem ki mindent, mert 
az ügy fontosságánál fogva t. kartársaim közül bizonyára többen is 
hozzá fognak szólani e sürgető kérdéshez, megigazítva tévedései
met és kiegészítve a hiányokat. Teljesen meg leszek elégedve, ha 
jelentéktelen soraimmal föl sikerült keltenem az ügy értőinek figyelmét.

(Vág-Üjhely.)
E n d r e i  Á r p á d .

A földrajz tanításáról a gymnasium alsó osztályaiban.

Innen-onnan tíz éve, hogy földrajzi tanításunk kizökkent 
addigi, rendes kerékvágásából. A hegyek, hegycsúcsok, folyók 
és városok nevei, az absolut számok, históriai reflexiók, a föld 
furcsaságai, efemér politikai felosztások, nagy emberek, művészek 
szülő és tartózkodó helyeinek fölsorolása stb. megszűnt a mi isko
láinkban is földrajz lenni. E reállexikonok helyét elfoglalta az igazi 
földrajz, legalább elméletben, az Utasításokban.

Hanem a theoriánál azután tovább nem is jutottunk. Hisz ép 
itt a bökkenő : a felséges theoriából a praxisba lépni. Amaz enged 
általánosságot, homályt, ködöt, sőt jól illik neki; emitt minden ilyes 
absurdumra vezet. Ilyesmire jutott a mi földrajzi tanításunk is ; a
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szép theoriából a praxisba való átlépésnek eredménye egy szörny- 
szülött Ion, a melynek neve: természetrajzos földrajz.

Sok mindenféle ok vezetett e sajátságos eredményre. Első 
sorban oka az 1880-ki Utasítások határozatlansága, mely igaz, 
egyfelől helyesen körvonalozta a földrajz tanításának czélját és 
ezzel mivoltát (1. pontja), másfelől mégis oly sok tért engedett a 
természetrajznak, hogy szinte ellenkezésbe jutott önmagával *). 
Okai továbbá a tankönyvírók, kik ez Utasítások gyengéit szeren
csétlen sikerrel úgy dolgozták fel, hogy földrajz czimén valódi termé
szetrajz -f- földrajzot írtak. Oka továbbá a Közoktatásügyi Tanács 
is, mely engedélyezte, sőt ajánlotta e természetrajzos földrajzokat 
és ezzel mintegy sanctionálta a tévedést. Okai végül a tanító taná
rok is egy sajátos körülménynél fogva. Érdekes statisztika volna 
az, mely kimutatná, hogy gymnasiumainkban országszerte kik tanít
ják a földrajzot. Kételkedem, hogy az órák 10%-a szaktanár kezé
ben volna. **) Tanítja azt a természetrajz tanára, vagy — a kinek 
épen nyakába sózzák. Ki vehetné rossz néven azután a természet
rajz tanárainak azt, ha ők a földet csak terrénumnak tekintik, 
melyen tücsköt, bogarat széteregethetnek? És ki vehetné rossz 
néven a nem szaktanárnak, ha az úgy tanít, a mint patentált tan
könyve mondja ? Legfölebb azért duzzog, hogy tanítványai nem 
boldogulnak. így volt eddig e fontos tárgy, melynek új csapása lett 
volna tiprandó — nem szakemberek lábaival.

Az eredmény nem lehetett más, mint a minő. Általános föl- 
jajdulás, fölülről lefelé és alulról fölfelé. Okoltak mindent és nem 
ok nélkül. Lélekemelő zür-zavarban vannak maguk a tanárok e 
tárgyra nézve, miről épületes olvasmányt nyújtanak a „körök“ 
jelentései. Egyik előadó külön két órában akar földrajzot, külön 
két órában természetrajzot taníttatni. A másik két külön földrajzi 
és természetrajzi könyvből, egy tanár által való tanítással hiszi a 
bajt orvosolhatónak. A harmadik fordítva, stb. Csak egyben egyez

*) „A földrajz egyszersmind a természeti tanulmányok alapvetését 
végzi“ (Ut. 79. 1.). A természeti tárgyakat „pontosan szemlélve“ kívánta 
bemutatni (80. 1.). Még megzavaróbb volt a 81. lap ama pontja, hol szinte ter
mészetrajzi tanítás volt jelezve a — földrajz körében. Mind ezek az Utasítá
sok f. é. márcz. 2-án megjelent kiadásában jobbra változtak.

**) Fájdalom, a programmok sok fölöslegeset kimutatnak, de olyasfélét 
nem igen közölnek, miből a tanítás mikéntjére lehetne következtetni. így csak 
a leglényegesebb szorul ki belőlük.
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minden elme : hogy a helyzet tarthatatlan. Be is következett az ily 
körülmények közt elkerülhetetlen reactió : legújabban átalakították 
az Utasításokat, még pedig tagadhatatlanul némikép — visszafelé.

íme a diagnosis. Oda jutottunk, hogy eddig csak azt nem 
tudtuk, miképen volna a theoriából a praxisba vezető lépés meg
teendő, ma azonban már szinte elméletben sem tudjuk, hogy mi 
volna az igazi földrajz az iskolában. A „körök“ vitatkozásai, az 
Utasítások változgattatásai, a Közoktatásügyi Tanácsból kiszivár
gott, — igaz visszavonott — hírek, mind ide mutatnak. Úgy lát
szik, mindent élűiről kell kezdenünk.

Mi tehát a földrajz, illetve a földrajz tanításának czélja az 
iskolában ? Ez a fő és egyúttal egyedüli kérdés, mert a többi, 
hogy miként tanítsunk, milyenek legyenek a tankönyvek, mind e 
kérdésre való feleletből származik.

Nézetem szerint a földrajznak mind mivoltát, mind az iskolá
ban való tanításának czélját az 1880-ban kiadott Utasítások első 
pontja (77—78. 1.) elég szerencsésen körvonalozta. *) Én mindig 
azt tartottam és ma is azt tartom földrajznak. A földrajz természete 
és az Utasítások egész szellemének átgondolása megóvhatott volna 
a természetrajzos földrajztól, a mi nem létezik.

A dolog természete szerint a földrajz a földrajzi egyedeknek 
(pl. alföld, mocsár, puszta, hegyvidék, ország stb.) képét adja. A 
kép eleme mindaz, a mi az alföldet alfölddé, a mocsárt mocsárrá, 
a pusztát pusztává stb. teszi; eleme továbbá az amazok összesé
gétől sokban föltételezett emberi élet és viszont az emberi életnek 
visszahatásai az illető földrajzi egyed viszonyaira. A földrajzi egyed 
képének elemei tehát részben földrajzi tárgyak (pl. fölszín, vizek), 
részben természetrajzi tárgyak (pl. jellemző növények, állatok) és 
részben történelmiek (pl. Alföldünknél a nagy városok, a pusztai 
élet, mocsarak átalakítása rétföldekké, szántóföldekké stb.).

A dolog természete megkívánja továbbá, hogy én ismerjem 
az adott képnek elemeit, nem bánom pl. a közönséges czéklát, a 
lovat, és 1000 közül 999 ember, tanuló ismeri is mindkettőt a nélkül, 
hogy tudná, hogy a közönséges czékla „kifejlett, kopasz szára magas, 
alsó nagy levelei tompahegyü tojásalakuak, a felsők keskenyebbek, 
rhombosak (!)“ ; hogy a ló „zápfogai nagyok és lapos koronájuk

) E pont az Utasítások most megjelent kiadásában változatlan maradt 
(109-110. 1.).
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van, melyeken egyes redők emelkednek ki; vannak metsző- és 
szemfogai isu. Ép igy vagyunk a kutyával, szamárral, borsóval, 
paszulylyal, pálmával stb. Ismerjük azokat, ha nem, hát egy jel
lemző vonással, életből, képekről megismertetjük, de természet- 
rajzilag le nem írjuk. A földrajzból kizárja az ilyen túltengést a 
dolog természete. Ép igy vagyunk a történeti anyaggal is ; nem 
lökhetjük ki, mert hisz az embert sem lökjük ki, de a mint a 
tücsök és bogár nem követelheti azt, hogy a földrajzban írjuk le 
rágóit és csápjait, ép úgy a história sem követelheti, hogy x vagy 
у helyet azért említsünk meg, mert ott históriai vegy művészi 
személy született, mulatott vagy meghalt.

A dolog természete hozza tehát magával, hogy úgy a termé
szetrajz, miként a történet is — bogy úgy mondjam — része a 
földrajznak (a mint viszont is, hisz épen ebben nyilvánul a külön
féle tudományok kapcsolódása, a mit ép az Utasítások hangsúlyoz
nak) ; csakhogy ha földrajzról beszélünk, akkor egyik is, másik is 
annak legyen alárendelve. Pár példa igazolja *): Alpár, Mohács 
magyar földrajzból ki nem maradhatnak; a Balaton vidékéről 
beszélve Kisfaludy Sándorról hallgatni vétek ; Olaszországról írni 
és az olasz művészet helyeit mellőzni absurdum. De viszont az már 
e földrajzban egészen közömbös, hogy az a meg is említett Kisfaludy 
Sándor Sümegben, vagy X-Y-ban született e, stb.

Hogy az egyes kép-elemekből mennyit vegyünk föl, azt a 
szükség és még inkább a tanulók értelmi fejlettsége határozza meg. 
Hogy a termékeny alföldeken miért szánt-vet az ember; hogy 
Dalmáczia scogliói miért neveltek kalóz népet, ügyes hajósokat; 
sőt hogy Itália miért fejleszté ki az ember szép-érzetét: ezeket 
egynémi ügyességgel (a földrajzi egyedek leírásának központjába 
helyezésével) megértethetem ; de visszariadnék pl. attól, hogy meg
értessem a földrajzi tényezőkből a spanyolnak magába zárkózó 
dölyfét. Általán ez okból tanácsosnak találom a népek jellemzését 
merőben elhagyni, mert ha egynémileg alapos lenne a jellemzés, 
akkor azokban az iskolákban meg nem emészthető, ha pedig frá
zisokból áll, akkor úgysem ér semmit.

De nemcsak a földrajz természete tiltja a „ természetrajzos-

*) Természetrajzi példákat nem hozok föl, mert azt a mostani földrajzi 
tanításunkból hátrább kell szorítani, ha nem is oly erősen, mint az új Utasítá
sok (úgy látszik megijedve a siámi ikrekhez hasonló eredménytől) azt kívánni 
látszanak.

Tanáregyesületi Közlöny. XX. 37
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kodást", hanem ellentétben áll az az egész Utasításoknak szelle
mével. beosztásával is. Csak nem szabad az Utasítások betűihez 
(azokhoz az apró betűkhöz) tapadni, hanem az egész tantervet kell 
szem előtt tartani. Az Utasítások a természetrajznak tanítását a
IV., V., VI. osztályokba Utasítják. Magától értetődik, hogy ott a 
természetrajz tanára fog élni — hogy úgy mondjam — „földrajzi“ 
elemekkel is (pl. a növények elterjedésénél, a faunák, flórák meg
állapításánál), de senkinek sem jutna eszébe az, hogy — mert 
földrajzi tényezők nélkül el nem lehet — tehát: tanítson ott a termé
szetrajz körében — földrajzot. Bizarr ötletnek látszanak ez utóbbi 
sorok, de semmivel sem bizarrabb annál a dolognál, hogy földrajz
ban tanítsunk természetrajzot.

Nem kell tehát a gymnasiumok alsó két osztályának földrajzi 
tanításához se egy tanár kezében két külön földrajzi és természet
rajzi könyv, se pedig egy természetrajzos-földrajzi könyv tanítá
sához két külön földrajzi és természetrajzi szaktanár. Nem kell: 
mert természetrajzos-földrajz se ott, se máshol a világon nincsen, 
hanem csak földrajz van.

De miként formális természetrajznak nincsen helye a gymna- 
siumi alsó osztályok földrajzában, ép úgy nincsen helye ott az 
úgynevezett politikai földrajznak sem. Tiltja ezt is a dolog ter
mészete és az Utasítások. A dolog természete tiltja, mert az igazi 
politikai földrajz (nem reallexikont értek rajta) nagyobb részt a 
történelem eredménye, érteni azt a nélkül nem is lehet. Az Utasí
tások is tiltják, mert ép az említett okból a politikai földrajzot 
a történelmi oktatás befejezéséhez utasították. Magyarország poli
tikai földrajza előadandó a III. osztályban ; a többi a VII. osztály
ban. Az alsó osztályok földrajzának súlypontja a földnek, mint az 
emberi cselekvés színterének ismertetésében van (I—III. oszt.); 
amaz alapon beszéli el a következő történelmi tanítás az ember 
múltját, cselekvését (IV—VI. oszt.); utána pedig a politikai földrajz 
vázolja a jelent, mely két tényezőnek, a földnek és történelemnek 
eredménye (VII. oszt.). Hanem azért engedélyezett földrajzaink 
fele az alsó osztályokban is politikai földrajzzal traktál . . . .  és aztán 
panaszkodunk, egész könyveket írunk a túlterhelésről. Ennyit jelen
legi földrajzi tanításunk hibáiról, a földrajz tanításának czéljáról, 
abból következőleg a gymnasium alsó osztályai földrajzának anya
gáról és általában a helyről, melyet a földrajz egészben véve a 
Tantervben elfoglal.
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Hogyan tanítsuk a földrajz természete és a kitűzött czél által 
diktált anyagot? Megvallom, hogy az anyag kezelésének módszerét 
elemezni kevésbé lehet, mint az anyag megválasztását. Elmond
hatnám, hogy szinte a legelső földrajzi fogalomtól kell haladnunk 
lépésről-lépésre; hogy az előhaladás mellett újra meg újra vissza 
kell kapkodni, hasonlítani, ismeretlent ismerőssel világítani. Elmond
hatnám, hogy földrajzi typusok (alföld, mocsaras vidék, hegyvidék, 
magas hegyi vidék, sivatag stb.) alkotására kell törekedni, hisz 
azonos földrajzi tényezők közt többé-kevésbé azonos élet is fejlő
dik ; hogy a mint a természetben minden tényezőivel együtt és 
egyszerre áll előttünk a mocsár, a sivatag stb., azonképen egy 
helyen kell leírni mindazt, a mi a mocsárt mocsárrá, a sivatagot 
sivataggá teszi; hogy nem szedhetni természetesen szép külön cso
portokba: I. Földrajzi tárgyak; II. Természetrajzi tárgyak: 1. ásvá
nyok, 2. növények, 3. állatok ; hogy rajta kell lennünk, hogy erős 
alapja legyen az a földrajz egyfelől a reája épülő históriának, 
miként a természetrajznak, stb. De hogy mindezeket és száz ily 
természetű dolgot miként csináljon a tanító tanár, azt megírni, meg
tanulni lehetetlen; azt érezni kell. Ezt érezni kell akkor, mikor taní
tunk és éreznie kell a tankönyvírónak akkor, a mikor ír, a mikor 
vezetésre vállalkozik. Itt és általán a tankönyv-írásnál áll csak iga
zán lka a tömérdek nagyképű, mindenféle sikertelenségek okairól írott 
értekezésekre gondolok) az a mondás, hogy :

„Grau, teurer Freund, ist alle Theorie,
Und grün des Lebens goldner Baum.“

En részemről százrétű „kitűnő“ értekezésnél többre becsülök 
egy „meglehetősen“ használható tankönyvet; azoktól pedig, kik 
„kitünően“ értekeznek, ujságczikkekben korholnak, eszmény-sárká
nyokat röpítgetnek a magasba, bizony jobb néven venném én és 
velem együtt minden komoly törekvésű tanár, ha azok helyett egy 
szerény, használható tankönyvvel ajándékoznának meg bennünket. *) 

(Arad.)
Varga Ottó.

*) Hogy pedig valaki saját fegyvereimet ne verje a fejemhez, kijelentem, 
hogy én nem értekezni akartam a földrajz tanításáról, hanem — már a hogy 
erőmtől tellett — földrajzi tankönyvet akartam írni. A már meg is írt könyv
nek felfogását, anyagkezelését vázolja ez értekezés; a benne foglaltak tehát 
nem theoretikus irány-elvek, hanem egy eleven könyvből való deductiók. Kivá- 
natos-e ily könyvnek megjelenése? megjelenhet-e elveinek feláldozása nélkül ? 
— azt a jövő mutatja meg.

37*



Észrevétel az érettségi vizsgálati u ta sításo k ra .’ )
Az érettségi vizsgálati utasítások 1. §-a szerint: „Azon tanu

lók, kik valamely középiskola egész tanfolyamát elvégezték és a 
nyolczadik osztályról valamely nyilvános középiskolától legalább elég
séges eredményű bizonyítványt mutatnak fel : érettségi vizsgálatot 
tehetnek.“ Az utasítások e pontja világosan szól. Nem érthető félre, 
hogy csak az tehet érettségi vizsgálatot, a ki előbb a VIII. osztály
ból az osztály-vizsgálatot sikerrel kiállotta. Az érettségi vizsgálat nem 
előzheti meg a VIII. osztálybeli osztályvizsgálatokat; tehát nem előzheti 
meg annak egyik része : az érettségi Írásbeli vizsgálat sem. Ez világos. 
Mégis megtörtént tudtommal egy főgymnasiumunkban, hogy az érett
ségi írásbeli vizsgálatokat május második felében, a VIII. osztálybeli 
osztály vizsgálatokat pedig junius első felében tartották ; tehát az érett
séginek egyik fontos részét előbb, mint a növendékek, az utasítá
sok értelmében, érettségi vizsgálatra bocsáthatók lettek volna. Ez a 
mellett, hogy ellenmondás, egyszersmind törvénytelen dolog is.

Tekintsük mi következményei lehetnek ennek az eljárásnak ?
Ha a gymn. növendék az érettségi írásbeli vizsgálaton a 

magyar vagy latin nyelvi, vagy más két dolgozatból elégtelen osz
tályzatot kapott, a felvett esetben nincs ellenmondás, mert a növen
dék nem bocsátható a szóbeli vizsgálatra (az utasít. 17. §. és a 
törvény 27. §-a ért.), bár ha az utóbb tartott osztály vizsgálatot 
sikerrel tette is le. Megtörténhetik azonban, hogy valaki az érett
ségi írásbeli vizsgálatot sikeresen kiállotta, az azután következő 
osztályvizsgálaton pedig valamely tárgyból, pl. a physikából elég
telent kapott. Mi sorsa legyen ily esetben a növendéknek ? Szóbeli 
vizsgálatra nem bocsátható, mert a törvény követelményének nem 
felelt meg, az egész középiskolai tanfolyamot nem végezte el. 
Tehát visszautasítandó. De ekkor meg a növendék húzza a rövideb- 
bet; mert bár az érettségi vizsgálatnak fontosabb részét sikerrel 
letette, még sem mehet szóbeli vizsgálatra. Talán joga is volna azt 
követelni, hogy az osztályvizsgálat eredménye figyelmen kivűl 
hagyassék (a 17. §. ért.) ? Ez eljárás mellett, mint látjuk, a vizs
gáló bizottság az utasításokkal szemben ellenmondásba keveredhetik.

De tekintsük mi következik abból, ha a középiskolák az Uta
sításokhoz híven járnak el ? *)

*) Felolvastatott a selmeczbányai tanári körnek november 4-én tartott 
gyűlésén.
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Május hó második felében megtartják az írásbeli vizsgálatokat, még
pedig a hónapnak nem is vége felé, hanem mindjárt közepe táján, 
mert az Írásbeli dolgozatok kijavítására és megbírálására sokszor 8— 10 
nap sem elegendő s junius 1-ig már át is kell küldeni, megbírálva, 
a vizsgáló bizottság elnökéhez (a 15. §. magyarázata ért.). Az uta
sítások szerint, bár nincs szó róla, hogy az osztályvizsgálatok mikor 
tartassanak, magától értetődik, hogy azokat már május hó első 
felében meg kell tartani. Az értesítők bizonysága szerint az osztály
vizsgálatok tényleg meg is tartattak a legközelebb múlt évben is május 
első felében, amaz egy főgymnasiumunk kivételével m indenütt; sőt 
egy főgymnasiumnál május 4-én megkezdődtek. íg y  tehát megtörtént, 
és míg a jelen utasítások érvényben állanak, meg fog történni a 
jövőben is, hogy a VIII. osztály növendékei 4 —5 héttel hamarább 
végzik be az iskolai évet, mint tulajdonkép kellene.

Kérdezzük meg a magyar történelem vagy az irodalom-történet 
vagy akár a physika és mathesis előadó tanárait, mit szóknak e 4 —5 
heti veszteséghez ? Bizonyára lázas sietséggel kell az iskolai év kez
detétől fogva haladniok, ha május elejéig tárgyaikból a megkívánt 
tananyagot bevégezni, sőt elismételtetni akarják. Meggyőződésem  
szerint vagy az egyik, vagy a másik elm arad; vagy a tananyag- 
bevégzése, vagy az ismételtetés, sőt könnyen meglehet, mind a 
kettő. S e lázas sietség miatt aztán a legnagyobb veszteség termé
szetesen a növendékeket sújtja.

Ha már most összehasonlítjuk az eredményeket, melyekre a 
fönnebbi két különböző úton jutunk, nem tekintve az utasítások 
kötelező erejét, világosan láthatjuk, hogy paedagogiai, de erkölcsi 
szempontból is sokkal helyesebb, ha az érettségi írásbeli vizsgá
latokat az osztály vizsgálatok előtt tartjuk meg. Mert az ebből eset
leg származó ellenmondásokból csak egy-két, amúgy is méltán 
sújtható tanulóra háramlik baj s nem több, mint hogy a ki nem 
állott osztályvizsgálat után Írásbeli dolgozata egyszerűen figyelmen 
kívül m arad; míg ha az utasítások értelmében járunk el, valamennyi 
maturandust érzékenyen, hogy ne mondjam lelkiismeretlenűl bün
tetjük, a nélkül t. i. hogy a büntetésre elegendő okot adtak volna. 
Megrövidítjük iskolai tanulásuk idejét, megvonjuk tőlük azt a 4— 5 
hetet, melyre ismereteik rendezése, összefoglalása czéljából égető 
szükségük vau.

Ellene vethetni, hogy jó, ha a növendékeknek hosszabb időt 
engedünk közvetetlenűl az érettségi szóbeli vizsgálatok előtt, hogy
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így alkalmat nyújtsunk nekik ismereteik nyugodt, önállóbb rende
zésére. Ez fontos ellenvetés, mert a VIII. osztálybeli tanulót többé- 
kevésbbé képesnek tarthatjuk arra, hogy önállóan is tudjon tanulni. 
De véleményem szerint, ez az ellenvetés nem állja meg h ely é t; 
az évvégi ismétléseknek a tanár fölügyelete alatt is épen ilyen 
összefoglaló, rendező ismétléseknek kell lenniök, mint a minőket 
maguktól a növendékektől várunk. Már pedig nem állítható, hogy 
a tanulók teljesen magukra hagyva jobban végezhetnék e munkát, 
mint a tanár gondos vezetése mellett. Következésképen az utasítá
sokkal szemben még ellenmondásoknak is inkább ki kellene ma
gunkat tennünk és pártolnunk amaz egy főgymnasiumunknak 
eljárását, mint növendékeink világos kárával az utasításokat kö
vetnünk.

Ha az utasításokat csak amolyan „nem árt, nem is használ“- 
féle dolognak tekinthetnők; ha megtartásukat vagy meg nem tartásukat 
egyaránt jogos és törvényes cselekvésnek itélhetnők: akkor talán köny- 
nyebben ellehetne hallgatniaz ügyet; tehetné mindenik középiskola úgy, 
a hogy akarja. Hanem az itt a bökkenő, hogy az utasítások törvény erő
vel bírnak, s hogy épen az utasítások parancsolnak rá a középiskolákra 
oly dolgot, mely meggyőződésem szerint a tanuló ifjúság világos 
kárára van. így  tehát a míg egyrészről el kell ítélnünk ama főgym 
nasiumunknak eljárását, mint törvénybe ütközőt (mely eljárásnak 
ugyan helyességét törekedtem felmutatni), addig másrészről nem 
lehet helyeselnünk az utasításoknak a kérdéses ügyre vonatkozó 
intézkedéseit sem. Föl kell hívnunk erre a felsőbb tanhatóság figyel
mét, hogy az ügyet a tanuló ifjúság java s a középiskolák czéljá- 
nak sikeresebb elérhetése szempontjából mennél előbb intézze el.

Nem lehetne-e az utasításoknak egy pontjuk, mely úgy intéz
kednék, hogy az érettségi írásbeli vizsgálat az osztályvizsgálatot 
megelőzze, de amannak eredménye csak akkor vétessék tekintetbe, 
ha az osztályvizsgálat sikerült? Vagy, a mi még jobb volna, nem 
lehetne-e végképen eltörölni a VIII. osztálybeli formális osztályvizs
gálatokat ? Hiszen a többi osztályokban ez úgy is kiment a d ivatból; 
mindössze az összefoglaló ismétlések maradtak meg belőle; s a növendé
kek osztályzatai már ez összefoglalások előtt meg vannak állapítva.*)

' )  A törvény 21. §-a így szól : „A középiskolákban minden tanév vé
gén nyilvános osztályvizsgálatok tartatnak. A nyolczadik osztályt végzett 
növendékek az osztályvizsgálaton kívül érettségi vizsgálatot tesznek.“

A  szerk.



A VIII. osztályban is megállapíthatnék előre az osztályzatokat és az 
osztályvizsgálatok mellőzése által nyert időt, valamint az érettségi 
Írásbeliek után fenmaradó pár hetet is jól felhasználhatnék a tan
anyagnak pontos, lelkiismeretes bevégzésére. így  mindkét esetben 
megszűnnék a visszás heyzet s megszűnnének a jobb eljárásból 
származó esetleges ellenmondások is.

(Selmeczbánya.)
S id e s  E n d re .

IRODALOM.

H a z a i .

Magyar olvasókönyv. Szerkesztette itj. S z in n y e i J ó z s e f  dr. I. rész a 
középiskolák első osztálya számára. II. rész a középiskolák második osztá
lya számára. Budapest, 1887. Kiadja Hornyánszky Viktor. I. r. 154 1., II. r. 
155 1. Ara egyenkint 90 kr.

A középiskolai tan- és segédkönyvek megbírálása, engedélye
zése és használata tárgyában kiadott szabályzat 6. §-a azt követeli 
az orsz. közokt. tanács bírálataitól, hogy a vélemény világosan 
kitüntesse : vájjon a könyv mindkét nemű középiskolában vagy 
csak a gymnasiumokban, vagy csak a reáliskolákban és ez intéze
tek mely osztályaiban használható ? A minisztérium e követelése s 
még inkább megtartása csak elősegíti a tanítás intensivebb m ene
tét ; mert a tankönyveknek szorosan kell alkalmazkodniok a spe
ciális tantervekhez és utasításokhoz ; eleje van véve vele a fölös 
anyagok fölhalmozásának, tehát a túlterhelésnek, a figyelem pedig 
összefüggő anyagok csoportjára irányul főkép az olvasmányoknál. 
Mióta e szabályzat megjelent (1885.j, látható is hatása a tanköny
veken itt-ott, de épen nem mindenütt s leykevéshhé az olvasó
könyvek szerkesztésénél. Alig van még e nemű könyv, mely specia
liter valamelyik középiskola valamelyik osztályának szólana, majd 
mind általában középiskolák szá m á ra  л ап szerkesztve, mint Szinnyei 
e két könyve is.

Pedig az illető §. ez ignorálása semmikép sem helyeselhető. 
Alapos és tartalmas tanítást csakis oly könyvek biztosíthatnak, 
melyek az ott érintett speciális feladatoknak iparkodnak megfe
lelni. Minél több czélt szolgál valamely könyv, annál kevésbbé 
szolgál egyest; lehet elterjedt, de ritkán lehet bizonyos középiskola 
bizonyos osztályának czelszerű. Szinnyei könyvei e tekintetben, sze
rencsére, kevés kifogás alá esnek, mert a két középiskola I. és
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II. osztályának olvasmányai körülbelül azonosak. Az olvasmányok 
kiszemelésénél, hangsúlyozzák a tantervek és utasítások, főkép oly 
darabokra legyen a fősúly fektetve, melyek a képzetemre s érze
lemre vannak mélyebb hatással s tartalmi és stílusbeli egyszerűsé
gük mellett, lekötik a ügyeimet, nemesítik a szívet. Egyszerű élet
viszonyok rajza, érzelmek és indulatok naiv nyilatkozásai, regék, 
népmesék és mondák a nemzeti hagyományok s görög mythosok 
köréből. Szinnyei szorosan szem előtt tartja ez utasításokat s buz
galommal igyekszik a kijelölt anyagból a legjobbat adni. Igaz, 
hogy szemelvényeinek nagy része más olvasókönyvekből, legtöbb a 
Kármánéiból van átvéve,* de igaz az is, mit előszavában mond, 
hogy irodalmunknak nem sok terméke van, melyből az oktatás e 
fokán válogatni lehetne.

Az I. kötetben 63 olvasmányt ad, prózait és versest, e sor
rendben : I. Tanító mesék. II. Népmesék. III. Leírások. IV. Nép
élet. V. Magyar föld. VI. A hunok és magyarok történetéből (tulaj- 
dónké)) : történeti mondáiból). VII. Görög mondák. VIII. Az állat
világból. IX. Költemények. Mint e lajstrom mutatja, különbséget 
tesz a tanító mesék és népmesék közt. Nem tartozik ide annak a 
vitatása : vájjon a morális eszme, mely a ta n ító  mesék magvát teszi, 
hiányzik-e a népmesékből, ha itt-ott hiányozni látszik is és így fel
állítható-e a merev faji megkülönböztetés ? A tanulók ügyeimé e 
tekin tetben , a tanítás e fokán úgy sincs lefoglalva, s bátran elmarad
hat. A 111., IV., V. és VIII. fejezetek azonban mind leírások s 
külön elnevezéseik nincsenek igazolva. Egyébiránt e leírások, kivált 
az olyanok, mint Csöndes helyen (Herman Ottótól), F a lu s i tem plom  
télen, M ezei m unkások  (Török Károlyiéi), bátran kimaradhattak 
voln a ; csak a ügyeimet terhelik s kisebb tanulók nehezen bírják 
reprodukálni. A II. kötetben 42 olvasmányt közöl, ilyen sorrend
ben : I. Rövid rajzok és elbeszélések. II. Magyar föld. III A ma
gyarok történetéből. IV. A görögök történetéből. V. A növényor
szágból. VI. Költemények.

Látnivaló e részletezésből, hogy Szinnyei iparkodik a tan terv- 
hez és utasításokhoz tartani magát, sőt összhangot is törekszik lét
rehozni a többi tantárgyakkal, a mennyiben hol a földrajzi, hol 
meg a természetrajzi ismeretek kiszélesítéséhez járul egyes olvas
mányokkal. Az V. osztály olvasmányai közt pl. érdekes leírásokat 
ad a lóról, kutyáról, majomról, méhről és hangyáról Berlin és 
Brehm, Iloitsy, Paszlavszky és Kriesch után ; a II. osztályban, hol 
a növénytan adatik elő, a tűlevelű fákról, a külföldi fanemek és 
gyümölcsfákról Berlin-Hoitsy után. Ez mind helyes gondolat és sok
ban hozzájárul a tanuló értelmi látókörének tágulásához, fejlődésé
hez. A földrajzi ismeretek kibővítéséhez azonban csak kevéssel 
járul, földrajzi közleményei kivétel nélkül mind a két kötetben 
csupán Magyarországra vonatkoznak. Az is feltűnő, hogy míg a 
Kárpátok vidéke, az Alföld s a Tisza-vidék s a Balaton környéke
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a két kötetben több olvasmánynyal van képviselve, Erdély egyetlen 
egygyel sincs. A magyarok történetéből közlőit olvasmányok m ondá i 
része : Hunortól Botondig az I. osztály könyvében van, a II.-ban 
aztán Gézától IV. JBéláig, az ő uralkodását is beleértve. Ez igen 
helyes beosztás és kellő históriai áttekintést is ad. A görög mon
dákból keveset közöl, mindössze négyet a I. kötetben (Phrixus és 
Helle, Achilles, Odysseus és Polyphemus, Arion története); a II. 
kötetben a görög-perzsa háborúk története van terjedelmes közlés
sel és semmi egyéb. Olvasmányainak e részeivel bánt a legmos- 
tohábbul s ezen újabb kiadáskor okvetetlenűl segíteni kell. A K ö l
tem ények  czímü fejezet közleményeit mind a két kötetből ki kellett 
volna hagynia ; egyrészt azért, mert költemény ezeken k ívü l is elég 
van a többi fejezetek olvasmányai közt; másrészt azért, mert az 
utasítások azt mondják : öt-hat nem terjedelmes költemény elegendő 
egy évre, a mint hogy elegendő is. Különben ha már költeménye
ket adott ez osztályokban, sokkal helyesebb lett volna (az Utasí
tások is ezt hangsúlyozzák) könnyű, elbeszélő, népies költeménye
ket adnia, még pedig parallel a prózai olvasmányokkal : meséket, 
m o n d á ka t, regéket, legendákat, nem pedig lyrai, balladás vagy leíró 
költeményeket. Az irodalmi tanítás folyamában a tanuló a VII. 
osztályig úgyis találkozik ez utóbbiakkal a IV. és V. osztályban, 
ellenben amazokkal nem. Az irodalmi tanítás tervszerűsége köve
teli ezt.

Itt kell érinteni Szinnyeinek ama tudatos eljárását is, hogy 
több tárgyat p ró za i és verses (költői) formában is közöl egymás 
mellett. Pl. A puszták fia (Török Károly) —  Pusztán születtem 
(Petőfi). A magyar alföldi puszta (Hunfalvy János) — Az Alföld 
(Petőfi S.), A Tisza (Hunfalvy J.) — A Tisza (Petőfi) stb. Nyilván 
a stílus-különbségeket akarja a szerző ezzel éreztetni. Csakhogy ez 
az I. és II. osztályban, hol a tanítás czélja első sorban a megértés, 
n agyon  koráin van . A stílus-különbségek megértéséhez sokszor még 
a IV. osztály nyelvérzéke sem elég fejlett, pedig a tantervek ennek 
magyarázását még csak itt követelik. Máskülönben az olvasmányok 
mind ízléssel vannak megválasztva s abban a keretben, melyet a 
tantervek eléje szabtak, a lehető legjobbakat adja. Erős táplálékot 
nyújtanak a szülőföld és haza szeretetének ; vonzóvá teszik a zsenge 
szívre az erkölcsöket s kiválóbb lelki vonásokat; kellemes szórako
zást nyújtanak a fiatal képzeletnek, magasabbra emelik érzéseiket, 
bővítik ismereteiket; szivökbe oltják isten, az emberek s a termé
szet szeretetét. A prózai olvasmányok stilusa gondos és Választékos, 
könnyű és magyaros, mi annak tulajdonítandó, hogy Szinnyei, 
mint az előszóban meg is jegyzi, a legtöbb prózai olvasmányt maga 
dolgozta át nyelvileg, a mi a tanítás e fokán csak helyeselhető. 
Igaz, hogy a szerzőnek sok munkát is adott. Még többet adhattak 
azonban a jegyzetek, melyek bőven kisérnek minden olvasmányt. 
Szinte fáj kijelenteni, hogy e jegyzetek legnagyobb része fölösle
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ges. Rendszerint oly szókat magyaráznak, mert általában nyelviek, 
melyeket magyarázni nem szükséges, vagy ha szükséges, a tanár 
egy-két szóval azonnal elvégezheti. Ám, ha Szinnyei a tanár mun
káját is fölöslegessé akarta tenni, akkor nem lehet ellenük k ifo
gás. Nem hálásabb lett volna-e aprólékos szómagyarázatok helyett 
az olvasmányok feldolgozására vonatkozó útmutatás, legalább ne
hány olvasmánynál ?

Szinnyei ez olvasókönyveket iskolai magyar nyelvtanához 
szerkesztette; de ezekben tudvalevőleg szintén van 15— 20 olvas 
mány s így egy osztályra az ő könyvei mellett 60— 80 olvasmány 
jut évenkint. Ez s o k ; ennyit az utasítások követelményei szerint 
feldolgozni teljes lehetetlen, különösen oly vidékeken, hol az I. és 
11. osztály tanulói vagy semmit, vagy alig tudnak magyarul. Ez 
azonban nem azért van érintve, mintha Szinnyei olvasókönyvei túl
ságos terjedelműek volnának ; ellenkezőleg, talán a legkisebb ter
jedelműek minden eíféle olvasókönyvek között. Tiszta magyar 
vidékeken, hol a tanulók nyelvi nehézségekkel nem küzdenek, jól 
használhatók nyelvtanai mellett ez olvasókönyvek ; máshol meg kell 
elégedni a nyelvtanaiban levő 15— 20 olvasmánynyal. Kiállításuk 
csinos, betűik nem szemrontók s ez utóbbi sajátság iskolai köny
veknél szintén fontos. Elismerésre méltó végre e könyveknél az is, 
hogy a szerző a helyesírásban, melyben az Akadémia szabályaihoz 
tartja magát, és a pontozásban (ritka erénye tankönyveinknek !) 
következetes.

(Lugos.)
D r. D eng i Já n o s .

A természettan elemei a reáliskolák III. osztálya számára. Irta H eller Á g o s t.  
Számos a szöveg közé nyomott ábrával. Budapest, 1886. Kiadja az Eggenber- 
ger-léle könyvkereskedés. 164 1. Ara 1 frt.

Az egyes részek egymásutánjában s az anyag kiszemelésében 
Heller úgyszólván teljesen a reáliskolai Utasításokhoz alkalmazko
dik, melyek a III. osztályú physika anyagát két csoportba osztják. 
A légáramlásokat, a szeleket s a tengeri áramlásokat az Utasítá
sok az első csoportban, t. i. a physikai tünemények között sorolják 
föl, de a második csoport, azaz a mathematikai és physikai föld
rajz anyagának részletezésében is fölemlítik „a föld légkörét és a 
benne föllépő tüneményeket,“ a szerzőt tehát nem kárhoztathatjuk, 
ha a légáramlásokat s a szeleket a physikai földrajzban tárgyalja; 
sokkal feltűnőbb, hogy a tengeri áramlásoknak mindössze 7 x/3 sort 
szentel. Bár másutt óvakodott volna a szerző a hosszadalmasságtól! 
Az erő fogalma az Utasítások szerint igen helyesen a mozgás s a 
tehetetlenség után foglal helyet ; a szerző az erőről már a tehetet 
lenség előtt szól. Igen kirívó hiba, hogy a szerző, ki oly szépen 
megírta a physika történetét, a tehetetlenségről beszél, mielőtt az
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egyenes vonalú egyenletes mozgás s a változó mozgás fogalmát 
megmagyarázta volna, holott az utóbbi fogalmak tisztázására a 
„sebesség“ czímü pont igen alkalmasnak kínálkozik.

A czímlap ábrája mutatja, hogy a szerző ismeri Waeber phy- 
sikáját. kár, hogy Waeber mintaszerű módszerét nem követi min
denütt. Annyi bizonyos, hogy a physikának a III. osztályban való 
tanításánál csakis valamely a tanulóktól ismert tény vagy a kísérlet 
lehet a kiinduló pont, melyhez azután rövid s világos magyaráza
tokat fűzünk s itt-ott az eredményt mint törvényt a lehető leg 
egyszerűbb alakjában kifejezzük. A vizsgálódás helyes módszerének 
köszönjük az imént lefolyt harmadfél század óriási vívmányait, míg 
a helytelen módszer az ókor és középkor legnagyobb tudósainak is 
szárnyát szegte. Az erő parallelogrammája tételének kifejtését egy
általán nem mondhatjuk szerencsésnek, mert a szerző rosszul 
választja meg a kiinduló pontot; ha az „eredő erő“ czímű pont 
élére a kísérletet állítja, bizonyára fényesebb sikerre számíthatna!

Az anyag feldolgozását egyes helyeken hiányosnak, másutt 
hibásnak találtam. „A folyadék részei között — mondja a szerző 
a 2. lapon —  számbavehető összetartás nem létezik,“ s a követ
kező sorban látjuk, hogy a „folyadék legkisebb részei között mégis 
van kis összetartás.“ „Sebesség alatt értjük —  a szerző szerint — 
a leírt út arányát azon időhöz, mely alatt az úr el lön végezve.“ 
A mathematikusok csupán kétféle osztást ismernek, t. i. a részekre 
osztást s a m érést; az elsőnél az osztandó megnevezett szám, az 
osztó nevezetlen, a másiknál az osztandó és osztó egynevű. Minő 
osztásból származnak az s : t és d s : d t  hányadosok? Itt mérésről 
vagy arányról szó sem lehet, mert nincs egynevű számokkal dol
gunk, de igen is részekre osztásról, a mennyiben a t és dt osztók 
a jelen esetben határozottan nevezetlen számok.

Ha az egyenletesen haladó test t mp. alatt s utat fut be, 
akkor az 1 mp. alatt befutott út s : t .  Ha a testnek változó mozgása 
van, akkor dt időelembeu, mely alatt ds úton végig halad, mozgását 
egyenletesnek tekinthetjük, s így a test 1 ni]), alatt d s : dt utat fog 
meghaladni, föltéve, hogy mozgása az egész másodpercz alatt olyan 
marad, a minő volt a dt. időelemben. „A föld — mondja a szerző 
az 5. lapon — minden alá nem támasztott tárgyat esésnek indít.“ 
A felfüggesztett tárgyat is? Ugyanitt olvassuk : „Ha az erő vala
mely testre bizonyos irányban hat és más erő ellenkező irányban 
nem működik, akkor a test mozgásnak indul.“ Hát ha a testre két 
ellenkező irányú és különböző nagyságú erő hat, vagy ha a mozgó 
test két ellenkező irányú és egyenlő nagyságú erő hatása alatt 
áll ? „Minden test — mondja a szerző —  állapotát változatlanig 
megtartja, azt magától soha sem bírja megváltoztatni, sőt minden 
változásnak ellene szegül i4?). Ezt a tulajdonságot tehetetlenségnek 
nevezzük.“ Narr „Einleitung in die theoretische Mechanik“ czímű 
munkájában a mozgás első törvényét a következő megjegyzésekkel
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kiséri : „Dieser Satz führt den Namen des Trägheitsgesetzes, ein 
Name, der nur aus historischen Gründen beibehalten wird. Man 
könnte nämlich aus dieser Bezeichnung die durchaus irrige Vor
stellung, die einst in Descartes ihren Vertreter fand, gewinnen, als 
ob dieses unveränderliche Beharren, diese Trägheit als ein W ider
stand (vis inertiae) aufzufassen wäre, welchen die Materie eines 
Körpertheilchens einer jeden Änderung ihres Zustandes entgegen
setzte, welcher daher auch eine Qualität des entsprechenden ma
teriellen Punktes (vis materiae insita) bildete und nur durch eine 
Einwirkung von Aussen (vis in corpus impressa) überwindbar w ä re; 
diese Anschauung widerstreitet aber dem obigen Satz, der im Ge
gensätze zu den Lehrmeinungen des Mittelalters nur die Fest
setzung trifft, dass die nothwendige und hinreichende Ursache der 
erwähnten Aenderung nicht in dem dieselbe erleidenden Punkte 
selbst, sondern ausserhalb desselben ihren Ursprung haben m üsse.“ 
Látjuk, hogy Narrt megjegyzései egészen más színben mutatják 
mint neve 1 A 6. lapon a szerző az égi testek mozgását „szabá
lyosnak“ mondja, de vájjon minő a szabályos mozgás ? A 7. lapon 
olvassuk : „Ha am  a testnek P  erőtől kölcsönzött sebessége, a n  a 
Q erőtől származó sebesség, belátható, hogy a támadó pont ab 
sebességgel ab irányban fog mozogni.“ Igaz, hogy a támadó pont 
ab sebességgel fog haladni, de ezt az igazságot a tanuló nem fogja 
oly könnyen belátni, s ha végre belátja, még mindig kétes, hogy 
vájjon a támadó pont csakugyan ab irányban halad-e. A te s ts ú ly á 
ná l' a szerző azt a nyomást nevezi, melyet a test alapjára gyako
rol. Mi akkor a kilőtt puskagolyónak a súlya? A test, mely alap
jával együtt szabadon esik, az alapot nem nyomja, az ily testnek 
tehát nincs súlya! A tömeg szót a szerző használja, de fogalmát 
nem magyarázza meg. A mérleget a szerző szerint csak a közön
séges adásvevésben használjuk a tömeg mérésére. „Minden testben
— mondja a szerző —  van egy. de csakis egy pont, melyben a 
nehézségi erő hatását egyesítve képzelhetjük, s ez a súlypont.“ 
Van-e ily pont a nem centrobarikus testekben is? „A súlypont
—  folytatja tovább a szerző — nem más, mint a test legkisebb 
részeire ható. párhuzamos irányú és egyenlő nagyságú nehézségi 
erők eredőjének a támadó pontja.“ Vájjon akkor is egyenlők a 
legkisebb részekre ható nehézségi erők, ha a kérdéses részek külön
böző tömegűek? Az eredő erő irányának bármely pontját választ
hatjuk támadó pontul, melyik tehát a súlypont? A szerző a súly
ponton átvonuló függőleges egyenest nevezi súlyvonalnak, holott a 
súlyponton keresztül haladó minden egyenesnek ez a neve. A tár
gyaknak nincs függőleges irányuk, hanem függőleges helyzetük, 
a test nem három irányban terjed ki, hanem a testnek háromféle 
kiterjedése van. A 17. lapon a szerző a 800 méternyi sebességgel 
kilőtt ágyúgolyónak a sülyedését határozza m e g ; hiszem, hogy a 
kérdéses feladatnak az értékét maga a szerző sem becsüli valami
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nagyra. A 18. lapon a szerző „a mozgás erősségéről“ szól, mit 
fog ez alatt a tanuló érteni ? A 23. lapon röviden megemlíti a szerző 
Kant-Laplace-Herschel hypothesisét s így folytatja : „A folyékony 
állapotú föld tengelye körül 24 óra alatt fordul meg, ez által az 
egyenlítői részen középpontfutó erő keletkezett.“ Mintha bizony 
másutt nem nyilvánulna a centrifugális erő hatása! A nem igaz 
mérleggel való mérésnél tulajdonképen a két súly geometriai közép - 
értéke szerepe], megközelítőleg az arithmetikai középértéket is ve
hetjük. A mozgó csigáról mondottak csupán akkor helyesek, ha a 
kötélrészek parallelek. A munkát a szerző így definiálja : „Ha 
valamely test mozgási energiájánál fogva ellentálló erőt győz le, 
akkor munkát hajt végre.“ A szerző szerint tehát először is a mun
kát nem az erő, hanem a test hajtja végre, másodszor munkáról 
csak akkor lehet szó, ha ellenállás v a n ! Vájjon nem végez-e a 
nehézségi erő munkát, midőn a test légüres térben szabadon esik?  
„A munka természetszerű mértéke — mondja a szerző a 34. lapon —  
a legyőzött vagyis ellenálló erő szorozva az úttal, melyen át le 
lett győzve.“ Az előre bocsátott definitió után a tanuló a kérdéses 
szorzatot még nem fogja a munka természetszerű mértékének tekint
hetni. A folyadékoknál a vízszintes fenékre kifejtett nyomás tör
vényét a szerző a fenéknyomás általános törvénye gyanánt említi. 
A szívócső működésének a magyarázata nem egészen kielégítő. A 
folyadék felszínét a szerző sűrűbbnek állítja a folyadék belsejénél; 
őszintén megvallom, hogy az erre vonatkozó mérések adatait nem 
ismerem ! A fagj^pontot, mely szó ellen senkinek sem lehet kifo
gása, a szerző „fagyási pontnak,“ a forráspontot pedig majd „for- 
rási pontnak,“ majd pedig „forrópontnak“ hívja. Furcsa az egyen
lítőnek a definitója. „Azon legnagyobb kör — mondja a szerző —  
mely a sarkaktól egyenlő távolságban van, egyenlítőnek nevezte
tik .“ Kevés olvasó fog itt a „távolság alatt sphaerikus távolságot 
gondolni, ha pedig a „távolság“ szót a közönséges értelemben vesz- 
sziik, akkor a földgömb minden legnagyobb köre ugyanily távol
ságban van az egyik sarktól, mint a másiktól. A földrajzi szélessé
get definiálni, mielőtt a délkör fogalmát megismertettük volna, 
lehetetlen! А III. osztályban a mathematikai földrajz anyagának 
kétségtelenül legnehezebb része a földnek sík lapon való ábrázo
lása, a melylyel a szerző sem tudott sikeresen megbirkózni. A 157. 
lapon azt mondja a szerző, hogy a föld éjszaki sarka a nap felé 
irányul.

Több helyen a szerző nagyon is fölösleges áradözásokba bo
csátkozik, és mindenesetre sajátságos, hogy áradozásaiban több
nyire a harczra terjeszkedik ki. A 15. lapon olvassuk : „Az ember 
élete folytonos harcz a természet különböző erőivel. Legyőzhetjük 
és hasznunkra fordíthatjuk ezek működését, de meg kell velők 
vívnunk születésünktől fogva halálunk órájáig. A legmakacsabb 
ellenségünk, mely örökösen, szünet nélkül lesben áll : a nehézségi



erő.“ Négy sorral alább : „Azon időtől kezdve, midőn a gyermek 
szabadon kezd járni, minden lépésnél legyőzi a nehézségi erőt, 
csakhogy ez már a következő pillanatban ismét megújítja támadá
sát és lábát a földre húzza. Ez így tart, míg az ember elérte élete 
czélját (??) és a sírban békét köt régi ellenségével : a nehézségi 
erővel.“ A 86. lapon: „Mióta emberek lakják e szép földet, háború 
is van köztük. A régi Rómában a háború istenségének temploma 
állott, melyet háború idejében nyitva tartottak. Évszázadok múltak, 
még egyszer — rövid időre — becsukták kapuit.“ Kár a physi- 
kusnak a III. osztályban a különben is szűkén kimért drága időt 
papiroskorszakbeli Tyrtaeos-énekekre pazarolni! Merész állítás, hogy 
„a mai korban minden kis fiú, ki még csak rövid ideig járt isko
lába, sokkal többet tud a csillagos ég tüneményeiről, mint a régi 
kor legbölcsebb emberei.“ Néha a phrasis a mondatot érthetetlenné 
teszi, pl. a 20. lapon : „Az égi testek mozgását nem látjuk, hanem 
csak a föld mozgását tükrözve az égi tünem ényeken.“ Sokszor aka
dunk magyartalanságokra, melyek itt-ott az érthetőséget is veszé
lyeztetik. Pl. a 93. lapon : „Azt a melegmennyiséget, mely szük
séges valamely anyag egy kilogrammját egy Celsius fokkal mele
gíteni, az anyag hőfoghatóságának nevezzük.“ Nem szabatos a mély 
föld és magas föld megkülönböztetése a 142. lapon. „A határ, 
— mondja a szerző —  melytől a magas föld elnevezését használ
juk, többé-kevésbbé tetszéstől fü ggő; rendesen a continensnek köze
pes magassága 440 méter, vagyis kerekszámban 400 métert vesz
nek fel határul a mély föld es magas föld között.“ Sajtóhiba van 
elég, a 4. lapon négy egymásután következő sorban elveszítette 
a szedő a kezdőbetűket s helytelenekkel cserélte föl.

A felsorolt csekély számú hibák, melyeket a második kiadás
ból szép szerivel ki lehet rekeszteni, a könyv jó tulajdonságai 
mellett számba nem vehetők, úgy hogy a könyvecskét általában 
sikerültnek mondhatom s reáliskolai szaktársaimnak jó lelkiismeret
tel ajánlhatom. Különösen elismerést érdemelnek a történeti meg
jegyzések. A könyv kiállítása teljesen megfelelő, ára nem nagy.

(Budapest.)
D r. W a g n er  A la jos.

K ü l f ö l d i .
Lateinische Schulgrammatik in kurzer, übersichtlicher Fassung und mit 

besonderer Bezeichnung der Pensen für die einzelnen Klassen der Gymnasien 
und .Realgymnasien. Von D r .  F r ie d r ic h  H o lzw e isz ig . — Übungsbuch für den 
Unterricht im Lateinischen, im Anschlüsse an Holzweiszigs Lat. Schulgram
matik. Kursus der Sexta von D r . F r . H o lzw e isz ig . Mindkettő : Hannover, 1885. 
V. Goedel. 201 és 172 1. Ara 2 M. és 1 M. 25 Pf.

A német tankönyv-irodalom épen nem szegény latin nyelvta
nokban, tegyük hozzá, jó latin nyelvtanokban sem. A mi latin 
nyelvtanaink között is, a Bartal-Malmosi félét kivéve, a legtekiu-
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télyesebbek németből vannak fordítva, átdolgozva. Ha már a német 
tankönyvirodalomban egy új könyvről, mint a Holzweiszigéról, 
általánosan elismerik, hogy az társai közt számot tesz, sőt egyik 
komoly ismertetője, egyik legjelentékenyebb szakfolyóiratban (Neue 
Jahrbücher für Philologie und Paedagogik 1885. VII.) nem habozik 
kimondani, h o g y : „das ist die erste Schulgrammatik, die diesen Namen 
verdient“, kétségtelenül megérdemli az a mi figyelmünket is.

És noha idegen tankönyv ismertetésével foglalkozni szokatlan 
dolog, de ha olyanról van szó, mely megközelíti a jó tankönyv- 
eszményét —  talán nem lesz fölösleges.

A nyelvtant ma már harmadik —  változatlan — lenyomatban 
kapjuk, fényezetlen, szemnyugtató fehérségű, tartós papiroson. Nyom
tatása — e könyv módszeres tervének egyik legnevezetesebb eleme, —  
mihelyt szokatlanságán túlteszszíik magunkat, egészen czélszerűnek 
és szerencsésnek fog látszani. /

A nyelvtan a középiskola összes osztályainak van szánva. 
Kendszeres egész ; de a szöveg különböző pontjai, a szerint, hogy 
melyik osztály speciális tananyagát teszik, más-más fajta betűkkel 
vannak nyomtatva, illetőleg *-gal és у -tel jelölve. Az alaktan vas
tag garmonddal nyomott szövege a sextában, egyszerű garmondos 
helyei a quintában, schwabachi kis betűs részei a quartában, a 
mondattan vastag garmondos pontjai szintén a quartában tanulan- 
d ó k ; a mondattan egyszerű garmondos szövege az alsó és felső 
tertia számára, schwabachi kis betűs részei pedig az alsó és felső 
secunda classis számára f  és * jelekkel vannak elkülönítve. Az 
egész könyvön végig egyszerű petit-betűkkel vannak nyomtatva 
azok a szabályok és jegyzetek, a melyek csak alkalmilag, az olvas
mányokkal kapcsolatban, vagy pedig felsőbb osztályokban rendsze
res ismétlésekkor tárgyalandók. A szöveg úgy van szerkesztve, 
hogy a legalsó osztálynak szánt részei önállóan érthetők ; ezeket a 
következő osztályéi kiegészítik és így tovább

íme egy tankönyv, melyet egyszersmind a legutolsó részletig 
kidolgozott tantervnek és mindig kézügyben levő tárgynapiénak 
lehet tekinteni; mely pontosan meg mondja, hogy évről-évre mivel 
kellett a tanulóknak már tisztába jönniök, s évről-évre mennyivel 
kell őket tovább vinnünk a latin nyelv ismeretében.

Ha már valamely tankönyv ily combinált czélokat vall, akkor 
egyfelől minden szükséges ismeretet fel kell tárgyára vonatkozólag 
ölelnie, másrészt semmi fölöslegessel sem szabad terhelve len n ie; 
rövidség és tartalmasság, „takarékos teljesség“ az ily tankönyv 
igazi erénye. Holzweiszig könyve, térfogyasztó nyomtatása ellenére 
is, 80 lapon adja az alaktant, 67 lapon végzi a mondattant; 24 
lapon a latin nyelvtan-stilisztikai sajátszerűségeket tárgyalja; 11 
lapon a latin verstant, a római naptárt, a latin szövegbeli szórövi
dítéseket m agyarázza; 19 lapra terjedő tárgymutatóval végződik 
a könyv, melyet a mi magyar tanítványaink határozottan irigyel
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hetnének azoktól a szerencsés német fiúktól, a kik ily rövid alag- 
úton ehetik magokat át a latin nyelvtan czukros-kásahegyén.

És mi teszi ezt a gymnasium összes osztályainak szánt nyelv
tant ily röviddé? 1. A szabályok finoman szabatos, de a lehető 
legtakarékosabb fogalmazása. Pedig e takarékossággal szemben áll 
egy hasznos térpazarlás, t. i. a főbb szabályoknak logikai alanyát, 
és logikai állítmányát, vagy ha ezeknek valamelyike többtagú, akkor 
a logikai alany és állítmány disjunct tagjait külön-külön bekez
désbe foglalva teszi szembetűnőkké, mintegy logikai godolat-rhyth- 
must érzékeltetve és a localis memóriát elősegítve. —  2. A kivéte
lek felsorolásának reductiója a legszükségesebbekre. Fölösleges mél
tatnunk e törekvést, mely üdvös visszahatásnak tekinthető a „bővítve“ 
javított kiadású nyelvtanok terhelő v-olta ellen. — 3. A legnélkü
lözhetetlenebb mintapéldákra szőritkozás. A könyv egyik bírálója 
('Stegmann, maga is latin nyelvtan-író, a Neue Jahrb. f. Phil. 1886. 
I. füzetében) kikéi ugyan e fösvénység ellen ; azonban nézetünk 
szerint e fösvénység a tanulónak gyűjtő munkásságát, illetőleg figyel
mét provokálja, s őt ahhoz a sikerhez juttatja, a melylyel jár pl. 
a növénygyüjtés s az élő példányokról szerzett ismeret a botanika 
tanulására nézve, a herbarium szárított példányain való tanulás
hoz képest.

Nincs miért tovább jellemeznünk e nyelvtant. A mint értesü
lünk a Franklin-Társulat gondoskodott magyar kiadása felől. Majd 
akkor helyén lesz a részletes bírálat, nemcsak a tartalmat és szer
kezetet, hanem az átdolgozás sikerét illetőleg is. Mert e nyelvtan, 
úgyszólván jegeczes szerkezeténél fogva, nyújtást és kalapálást nem 
tú r; finom, erős véső kell hozzá.

A nyelvtanhoz való gyakorlókönyv eddig megjelent első folya
máról egyik bírálója (Matthias Tivadar, Neue Jahrb. 1886. VIII— IX.) 
a legkisebb részletekig menő lelkiismeretes recensiót ád. Nekünk a 
könyvről csak általános ismertetést adni lehet czélunk.

Három szakaszra oszlik: latin mondat-gyakorlatok 74 lapon, 
160 czikkben; latinra fordítandók 63 lapon, 124 czikkben; de a 
melyeknek számai az első szakasz számaival correspondealnak, úgy 
hogy némelyik latinra fordítandó gyakorlat két vagy több első 
szakaszbeli latin gyakorlatnak felel meg. Végül szójegyzék 73 lapon.

Nem szólva a nyelvtani anyag módszeres elosztásáról, s a 
tanítást könnyítő fogásokról, a gyakorlatok tartalmára nézve haj
landók vagyunk Matthiasszal e könyvet a közkézen forgó latin 
gyakorló könyvek többségének még sokkal inkább fölébe b elezn i, 
mint a mennyivel maga a nyelvtan fölülmúl más nyelvtanokat. 
Minden áron és következetesen összefüggő olvasmányt adni a nyelv 
kezdő tanulója kezébe, az rendszertelen anticipálásokra és stilisz
tikai barbárságok alkotására vezethet. Viszont azonban a nyelv
alakok begyakorlása kedvéért heterogén, tarka barka tartalmú 
mondatokat róni össze egy-egy gyakorlatba nemcsak a jó Ízlés,
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hanem a figyelem és logikus észfegyelmezés rovására esik. Holzwei- 
szig jó ízléssel és tapintatosan, szellemesen és didaktikai belátással 
találja meg a czélravezető középutat a két szélső irány között. 
Mondatai isolált mondatok, s nem akarnak minden áron összefüggő 
olvasmány lenni; tartalmuk és egymásra következésök többnyire 
mégis logikai associatiókon alapul, helyenként egységes képzetté forr 
össze ; olykor neki lendülve, nemzeties (t. i. német nemzeti) irányt 
vesz. Természetes, hogy a magyar átdolgozásban ezeket a részle
teket czélszerüen ki kell cserélni. Ily módosítandók pl. a 22., 24., 
64. számú latin gyakorlatok, s a német gyakorlatok közt a 18.,
21., 65., 96. stb. némely mondatai. Ezekben Germania helyett 
talán Pannóniára reflectálni, vagy legalább a germán álláspontot 
egyszerűen mellőzni méltó eljárás lesz a német szerző jó Ízléséhez.

Nem mulasztjuk el annak idején e tankönyvek magyar kia
dását beható kritika alá venni.

(Nagyenyed.)
V áró F erencz.

KÖZOKTATÁSI SZEMLE.

B E L F Ö L D .

A gymnasiumi tanterv és utasítások módosításai.*)
Folyó évi márczius 2-án kelt rendelettel, melyet alább közlünk, adta 

ki a vallás- és közokt. miniszter úr az új gymnasiumi tantervet és uta
sításokat, véget vetvén ezzel ama bizonytalanságnak és aggodalomnak is, 
melyet az utolsó váratlanúl egybehívott értekezletek **) a tanárságban 
keltettek. Mert amaz értekezletekig senki sem gondolt arra, hogy akár 
az utasításokon, melyeknek néminemű módosítását az 1883. tantervválto- 
zások tették szükségessé, akár a tanterven nevezetesebb változások tör
ténjenek. Beletörődtünk a tantervbe, melyet a tanítás hasznavehető alap
jának ismertünk meg s alkalmazkodtunk az utasításokhoz, melyeknek 
elméleti igazságait iparkodtunk a gyakorlat apró pénzére felváltani. S

*) A  g y m n a s iu m i  t a n í t á s  te r v e  s  a  r e á  v o n a tk o z ó  u ta s í t á s o k .  Kiadattak 
a m. k. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1879. évi 17,630. 1880. évi 16,179, 
1883. évi 26,776. és 1 8 8 7 . é v i  8 6 1 9 . s z .  a . kelt rendeletéivel. Ára 60 kr. Kap
ható a m. k. egyetemi könyvnyomdában.

**) L. a Közlöny 384—390. 1.
Tanáregyesületi Közlöny. XX. 38
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habár átlátjuk, hogy e beletörődés és alkalmazkodás nem szolgálhat aka- 
dályúl a haladásnak, nem kárhoztathat bennünket a hibákhoz való csö- 
könös ragaszkodásra, a régi mellett való kényelmes megmaradásra : 
mégis, nem kényelemszeretetünknek róható föl, hogy a tervezett változá
sok hire oly általános nyugtalanságot keltett köreinkben. Mert mi nem 
a régi mellett akartunk megmaradni, hanem az ú j mellett, hogy legalább 
némileg tisztes kort elérjen, s ha majd meghal, természetes halállal múljon 
ki. Természetellenesnek tartjuk pedig, ha rólunk nélkülünk határoznak, 
a mire az említett értekezletek félelmetes módon készültek. Most, hogy 
a veszély szerencsésen elmúlt, mondjuk ki teljes tisztelettel, de teljes hatá
rozottsággal is : a magyar tanárok többsége, a mennyire számtalan jelből 
ítélve, hangulatát ismerjük, nem elbizakodott, nem önhitt s nem zárkó
zik el kasztszerüen az élettől; nem bízik nagyon egyedül boldogító elmé
letekben, sem másokéiban, sem a magáéiban ; nem akar gyűlésein tör
vényhozó testületet játszani, melynek dolgaiba senki másnak nincs bele
szólása ; szívesen vesz tanácsot másoktól, legszívesebben az egyetem 
és közélet kiváló férfiaitól; tudja, hogy ezek jogosúltak a róla való 
itéletmondásra, mert habár nem tekintenek be mindennapi munkája 
rendjébe, de látják munkássága eredményét s ismerik az élet követe
léseit s az életnek a közművelődési intézetekkel való összefüggését ; 
mindezt tudják s elismerik a magyar tanárok, talán nagyon is elismerik ; 
talán nagyon is keveset bíznak magukban : annál jobban fáj nekik, hogy 
ha a középiskola nagy kérdéseinek eldöntéséről van szó, egészen mellőzni 
akarják őket, mint amaz értekezleten is történt s mint az országgyű
lésen az egyik szónok, volt középiskolai tanár, egyenesen ki is mon
dotta : hogy a miniszter a középiskolák reformjánál csak a középiskolai 
tanároktól ne kérjen tanácsot. Ők, a kik szívesen hallgatnak másokra, 
még csak meghallgatási’a se találjanak ? ! Igaz, hogy ha együtt vagyunk, 
sokfelé ágazunk, de melyik testület, melynek tagjai gondolkodnak, nem 
fog bizonyos egységes kereten belül sokfelé szakadni ? Nem lehet-e 
mégis e különböző utakban az egységes irányt is fölfedezni ? Arra is 
szabad hivatkoznunk, hogy mióta a középiskolai ügy békésen előre halad, 
a magyar tanári kar is halad, tanúi és fejlődik ; nem érdemli-e meg, hogy 
neki is biztosítsanak szerepet, ha a középiskolai tanítás kérdései forog
nak szőnyegen ? Újabban igen figyelemreméltó okokkal támogatják, hogy 
a tanárképzésben az egyetemi tanárok mellett a középiskolaiaknak is adjanak 
helyet, hogy részt vehessenek a tanárképzés munkájában. Tantervreform 
kérdéseiben nincs-e jogunk ugyanazt kívánni ? Most, hogy rendes viszo
nyok közé jutottunk, bizonyosnak látszik előttünk, hogy ezentúl Magyar-



525

országon a középiskolai tanárok megkérdezése nélkül jó tantervreformot 
nem fognak többé csinálhatni soha. Az állami életben is az első alkot
mány lehet octroyált; de ennek tovább fejlődése csak belső lehet, azok 
tapasztalataiból eredő, kik az alkotmányt megpróbálták.

E kitérésnek jelenleg, hála istennek, nincs gyakorlati jelentősége. 
Az új tanterv nem különbözik lényegesen a régitől s az utasítások is jófor
mán csak stiláris módosításokon mentek keresztül. A villám ártatlanúl 
czikázott az égen, de le nem csapott. A continuitás és stabilitás nagy 
elve győzött, a mi nem lepett meg bennünket, mert a közoktatásügyi 
miniszter maga több ízben kimondotta, hogy a tantervnek újra való felfor
gatását nem helyesli s nem tűri. Azok, a kik azt hiszik, hogy ma is 
lehetséges, a mit tiz év előtt meg lehetett próbálni, átaludhatták ezt a 
tiz évet, mely középiskolai oktatásunkban a komoly traditió-teremtő 
munka kezdetét jelenti. E szempontból tekintve, az utolsó ártatlan vihar
nak még örülünk ; urbi et orbi bizonyítja, hogy középiskolai oktatásunk
nak megvan nemcsak biztos, külső, törvényes, hanem erős, belső, morális 
alapja is a tanárvilág meggyőződésében s kitartásában. A próba ered
ményének örülünk, bizalommal tölt el bennünket a jövő iránt.

Az új gymnasiumi tanterv tudvalevőleg 1879-ben lépett életbe s 
egy évvel később jelentek meg a reá vonatkozó utasítások. 1883-ban, a 
középiskolai törvény folytán, változtatni kellett a tanterven és ez alka
lom felhasználtatott némely egyéb módosításokra is, melyek közt a leg
fontosabb volt a magyar történetnek a III. osztályban való tanítása. Ez 
viszont szükségessé tette az utasítások megfelelő módosítását, a mi alkal
mat szolgáltatott az utasításoknak elejétől végig való revisiójára. Ez 
utóbbi munka csak az idén készült el és az utolsó pillanatban fölszinre 
hozta a tanterv új revisiójának ideáját. A tervezett revisiómozgalom 
kiinduló pontja a geographiai tanítás reformja volt, de csakhamar szé
lesebb hullámköröket is vetett, mígnem a közoktatásügyi miniszter hatá
rozott akaratára a mozgalom visszatért eleve kijelölt medrébe és csakis 
a geographiai tanítás szenvedett némi nem elvi jelentőségű változást, 
más tárgyaknál pedig stiláris változásokon kívül itt-ott a beosztáson tör
tént csekély módosítás, a mint a következő összeállításból kitűnik.

A régi tanterv. Az új|,tanterv.
L a t i n

I. osztály. 6 óra. Megfelelő és tár
gyi tekintetben is érdeklő olvasmá
nyok alapján a név- és igeragozás 
fontosabb alakjainak begyakorlása stb.

n y e lv .

I. osztály. 7 óra. Megfelelő olvas
mányokkal kapcsolatban a név- és 
igeragozás fontosabb alakjainak be
gyakorlása stb.

38*



VII. osztály, b) Vergilius foly
tatva, vagy a tanár vezetése mellett, 
gyorsabban olvasva Plautus vagy Te
rentius egy comoediája stb.

VII. osztály, b) Vergilius folytatva 
vagy h a la d o tta b b  o s z tá ly o k n á l a tanár 
vezetése mellett gyorsabban olvasva 
Plautus vagy Terentius egy comoe
diája stb.

N é m e t
VII. oszt. Goethe, Hermann u. 

Dorothea és Schiller Wilhelm Tell.

VIII. oszt. Goethe, Iphigenie in 
Tauris.

b) A prózai olvasmány az ötödik 
osztálytól fogva főleg az irodalmi 
(stíl. rhet. poétikai) és p h ilo s o p h ia i  
tanulmányokra való tekintettel a tu
dományos stilus megértésére vezessen.

n ye le .
VII. oszt. Goethe, Hermann u. 

Dorothea ; Schiller Wilhelm Teli, v a g y  
a  d r á m a i k ö lté sze t m egfele lő  m á s te r 
m éke (p l. L e s s in g , M in n a  v . B a r n -  
helm .)

VIII. oszt. Goethe, Iphigenie in 
Tauris; v a g y  G oeth e és S ch ille r  
m ás d r á m á ja  ( p l .  E g m o n t, W a lle n 
s te in s  T o d .)

b) A prózai olvasmány az ötödik 
osztálytól fogva főleg az irodalmi 
(stil. rhet. poet, iro d a lo m tö r té n e ti)  ta
nulmányokkal kapcsolatban, főleg a 
tudományos stilus megértésére vezessen.

T örtén elem .
III. oszt. 4 óra. Magyarország 

története. A magyar-osztrák mon
archia politikai földrajzából a leg szü k 
ségesebbek.

VI. oszt. 'ó óra. Az újkor törté
nete a bécsi co n g re ssu s ig . A fölfede
zések, a tudomány és művészet újjá
éledése. A vallásos reform. A vallá
sos és nemzeti háborúk. A fejedelmi 
absolutismus kora. A franczia forra
dalom és Napoleon kora.

VII. oszt. 2 óra. A  legú jabb  ko r  
rö v id  tö r té n e ti  je llem zése  u tá n  politi
kai földrajz, különösen Európa és 
Amerika államai politikai viszonyai
nak általános tárgyalása.

VIII. oszt. 3 óra. Magyarország 
története, tekintettel a társadalmi és 
állami viszonyok fejlődésére, a kút
főknek és történetírásnak ismerteté
sével.

II. oszt. 4 óra. Magyarország tör
ténete és az osztrák-magyar mon
archia politikai földrajza.

VI. oszt. 3 óra. Az újkor törté
nete. A fölfedezések, a tudomány és 
művészet ujjá-éledése. A vallási re
form. A vallási és nemzeti háborúk. 
A fejedelmi absolutismus kora. A 
franczia forradalom és Napoleon kora. 
P o li t ik a i  m ozgalm ak 1848-ig .

VII. oszt. 2 óra. A történeti taní
tás befejezéséül politikai földrajz, kü
lönösen Európa és Amerika államai 
viszonyainak általános tárgyalása.

VIII. oszt. 3 óra. Magyarország 
története, tekintettel a társadalmi és 
állami viszonyok fejlődésére.

F ö ld r a jz .
I. oszt. 4. óra. Magyarország és 

a Földközi tengert környező orszá
gok (ill. a régi római birodalom terü
letének) természeti viszonyai. Az or
szágok természeti viszonyainak leírá
sához füzendők a főbb topographiai 
adatok, városok és vidékek néprajza, 
a lakosok főbb foglalkozásának ismer
tetésével, nemkülönben a feltűnőbb 
föld- és kőzetnemeknek, jellemző nö
vényeknek és állatoknak szemléltető 
leirása.

I. oszt. 4 óra. Magyarország és 
azután Európa többi részei, főtekin
tettel a természeti viszonyokra.
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II. oszt. 4 óra. Európa, Ázsia és 
Afrika többi részeinek, továbbá Ame
rika és Ausztrália leírása oly módon, 
mint az első osztályban.

III. oszt. 2 óra. A mathematikai 
és physikai földrajz elemei. (L. a 
földrajzi tanítás folytatását a történe
lem III. és VII. osztálybeli anyagánál.)

II. oszt. 4 óra. Ázsia, Afrika, 
Amerika és Ausztrália oly módon 
mint az első osztályban.

III. oszt. 2 óra. A math, és phys. 
földrajz elemei. A földrajzi tanítás 
folytatását lásd a történelem tervében, 
még pedig az osztrák-magyar mon
archia politikai földrajzát a III. osz
tályban, Európának és Amerika főbb 
államainak politikai földrajzát a VII. 
osztályban.

T e rm é s ze tr a jz .
IV. osztály. 3 óra. Ásvány- és kő

zettan, v a la m in t  a  geo lóg ia  elemei. 
Bevezetésül chemiai előismeretek. Ás
ványtan : Az ásvány külső tulajdon
ságai. A chemiai összetételre alapí
tott öt főosztály ismertetése és ezek
ből az ásványrendszer megalapítása 
fővonásokban. Kőzettan: Egyszerű 
kőzeteknek felsorolása az ásványtan
ból; az összetett kőzeteknek csak ne- 
hány általánosan elterjedt fajai. Föld
tan. Földünk időszakai.

V. oszt. 2 óra. Növénytan. A nö
vények boncztani szervezete általános 
vonásokban. A virágos növények tes
tének külső tagoltsága, a mennyire 
lehet, élő példákon. Á növények élet- 
folyamata főbb vonalaiban. A meg
ismertetett növények csoportosítása 
a természetes rendszernek megfelelő- 
leg. Linné seregeinek ismertetése. Fi
gyelembe veendők a közönségesebb 
fák, az ipari és gazdasági növények. 
Végül a növények földrajzi elter
jedése.

VI. oszt, 3 óra. Állattan. Az álla
tok élete és szerveinek leírása általá
ban és a szervek berendezése alapján 
az állat-törzsek megismertetése. Az 
egyes osztályok főbb képviselőinek 
leírása, tekintettel hazánkra s a köz
életben gyakori állatéleti jelenségekre. 
Végül az állatok földrajzi elterjedése.

IV. oszt. 3 óra. Az ásványtan és 
földtan elemei. Bevezetésül chemiai 
előismeretek. Ásványtan : A közélet
ben használatos ásványok ismertetése 
külső (alaki és physikai) valamint che
miai tulajdonságaik szerint. Földtan : 
A kőzeteknek általánosan elterjedt 
fajai. A földtani főbb tényezők. A 
Föld múltja általános vonásokban.

V. oszt. 2 ó. Növénytan. A növé
nyek külső tagoltsága (a mennyire lehet, 
élő példákon). Linné seregeinek ismer
tetése. A növények szervezete és 
életfolyamata főbb vonásaiban. Az 
ismertetett növények csoportosítása a 
természetes rendszernek megfelelőleg. 
Kiválóbb figyelembe veendők a közön
ségesebb fák, az ipari és gazdasági 
növények. Végül a növények földrajzi 
elterjedése.

VI. oszt. 3 óra. Állattan. Az álla
tok élete és szerveik általában. A 
szervek berendezése alapján az állat
törzsek (typusok) és az egyes osztá
lyok főbb képviselőinek leírása, tekin
tettel a gyakoribb állatéleti jelensé
gekre. Végül az állatok földrajzi el
terjedése.

M a th e m a tik a . A s te reo m e tr ia , mely eddig a VI. és VII.-ben fordult elő, 
egészen a VII.-be került, viszont az algebrai kifejezések graphikai ábrázolása 
a VIL-ből a VI.-ba. A ra jzo ló  g eo m etr iá b ó l a körtan a IV. osztályból a 
Ш.-bä került s a IV.-be még a következő vétetett fel : Egyszerűbb tárgyak 
(építmények) homlok- s alaprajzának, valamint metszeteinek ismertetése. Az 
új tervben azonkívül a következő „jegyzet“ található : A szabadkézi rajz a
III. osztálytól fogva mint rendkívüli tárgy taníttatik, két csoportban (III.,
IV. oszt. és V.—V ili. oszt.) hetenkinti 2—2 órában.

Kisebb, pusztán stiláris módosításokat talán fölösleges megemlíteni. Még 
említést érdemel, hogy a magyar nyelv IV. osztálybeli tananyagából kima
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radtak e szók : A nyelv tisztasága és szabatossága; egyszerű és szép stilus ; 
a Vili. osztály tananyagából, ebből „nagyobb irodalmi és történeti tanulmá
nyok isk o la i olvasása,“ kimaradt e szó iskolai. A görög nyelv Y. oszt. tan
anyagából elhagyták ezeket : szóbeli és Írásbeli fordítási gyakorlatokkal s 
több efféle.

Az ismertetett változások háromfélék : 1. ó r a s z á m v á l to z á s , (csak
egy van, a latin nyelvnek az I. osztályban ezentúl 7 órája lesz; az
1. -ben eddig 27 tanítási óra volt, tehát rendelkezésre állott még egy);
2. t a n a n y a g v á l to z á s ; itt legfontosabb a geographia, melynek tananyag
elosztása az I. és II. osztályban most olyan, mint a reáliskolában ; míg 
a III.-ban az osztrák-magyar monarchia politikai földrajzára nagyobb 
súlyt fognak helyezni mint eddig (L. Megjegyzéseinket a Közlöny 387. 
lapján) s a VII.-ben a politikai földrajz majdnem egészen kiszorította a 
történeti tanítást. A tantervben nincs szó a VII.-ben a történeti tanítás
ról, csak az utasítások mondják : A tanár ez osztályban földrajzi alapon 
ismertesse a müveit népek jelen állami és társadalmi állapotait, tekin
tettel azon tö r té n e ti  fő b b  je le n s é g e k r e  is, melyek századunkban az egyes 
államok alakulására befolyással voltak. Míg ez utóbbi változások, melyek 
jóformán nem is azok, csak a tanterv helyes interpretatiói, addig az 
I. s II. oszt. geogr. tanítás, módosítását legalább is jelentéktelennek 
kell mondanunk. T a n t d e  b r u i t  ? A geometriai s rajzoló geometriai cse
kély változásokat. illetőleg tananyagáthelyezéseket is helyeseljük. 3. A p r ó b b , 
ta n a n y a g r é s z le te k r e  v o n a tk o z ó  v a g y  s t i lá r i s  v á l to z á s o k . Ezek elvi vitára 
nem adnak alkalmat, mert valamennyien csak jobb útmutatás végett valók, 
s e czélnak megfelelnek. Figyelemreméltó a természetrajzi tananyag jobb 
formulázása, melyet fentebb be is mutattunk.

A z  u ta s í tá s o k o n  történt módosítások más szempontból itélendők 
meg. E nagy terjedelmű (150 quart lap) munka elejétől végig a leg
lelkiismeretesebb, sorról sorra haladó revision ment keresztül, majd sti
láris, majd tartalmi módosításokat szenvedvén, a nélkül azonban, hogy 
az utasítások szelleme, iránya kárt vallott, vagy elvileg megváltozott 
volna. A részletek ismertetésére itt nem vállalkozhatunk, habár érdekes 
és tanulságos munkának ajánljuk a régi szövegnek az ujjal való össze
hasonlítását.

Az átdolgozás főczélja volt az utasítások szövegének praecisebbé 
tétele, úgyszintén itt-ott a tananyag részletezésének megvitatása. Azon
felül azt az engedményt is teszi az uj szöveg, hogy a nyelvek tanításá
ban a mondattani alapon való tanítás mellett a beszédrészek fonalán 
haladót is megengedi ; pl. a magyar nyelv tanításában : „Ezután követ
kezik az alaktan tárgyalása. Ebben mindvégig mondattani alapon halad
hat a tanár, s a mondatrészek szerint csoportosíthaja az alaktan jelen
ségeit. A z o n b a n  a  ta n á r  a z t  a z  u ta t  is  v á la s z th a t ja ,  h o g y  a z  a la k ta n t  
a  b e s zé d r é sz e k  fo n a lá n  ta n í ts a  (41. 1.). A latin nyelv tanításában : „A 
következő utasító részletek főképen abból a szempontból adnak irányt, 
hogy maga a grammatikai rendszerezés az olvasmány alapján történjék. 
Azonban oly tanárok, kiknek didaktikai meggyőződése ezen útban nehéz
ségedet talál, oly módon is eljárhatnak, hogy előzetesen, de mindig
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figyelemmel a növendékek anyanyelvbeli ismereteire, a szükséges para
digmákat és szabályokat megmagyarázzák és begyakoroltatják, és csakis 
ily előkészítés után fognak hozzá az olvasmányhoz.“ (55. 1.). A német 
nyelvnél hangsúlyozva van, hogy a legfelső két osztályban a tanulás már 
nagyobb részt német nyelven folyjon. (81. 1.). A világtörténeti tananyag 
részleteit rövidebbre szorították. A YIII. osztályban a magyar történeti 
kútforrások és irodalom részletes tárgyalása helyébe, mi majdnem kivi
hetetlen volt, a következő általános utasítás lépett : „A főbb források 
és a történeti irodalom ismertetését a tanár egyes korszakok tárgyalá
sához fűzze.“ (109. 1.) A földrajzi oktatásra nézve már 1883-ban a tan
tervi reductió alkalmával kimondatott, hogy a földrajztanításnál csak is 
az egyes földrészeket vagy vidékeket jellemző állatok és növények muta- 
tandók be. Most e követelmény igazi értelme még határozottabban fejez
tetett ki, s e mellett az I. és II. osztályban is a természeti földrajzi 
leirás után a politikai határok s a politikai felosztás ismertetése is meg- 
kivántatik. Az új utasításokban a IV. osztálybeli chemiai és ásványtani 
tananyag eddig terjedelmes részletei érezhetően mérsékeltettek. A rajzoló 
geometria tanításánál a geometriai oldal emeltetett egy kissé a rajzolás 
rovására, míg az előbbi utasítások szerint a geometria teljesen a rajzo
lás szolgálatában állott. Ha az idő engedi, a IV. osztályban elővehető az 
orthogonális ábrázolás egyszerű magyarázata is, hogy a tárgyak ábrázo
lását a tanulók még jobban megérthessék. Kibővítették az utasításokat 
ez alkalommal a philosophia és testgyakorlás módszeres utasításaival, 
melyek a reáliskolai utasításokból vétettek.

A  h e ly i  ta n te r v e k v e  vonatkozó szakasz (30., 31. 1.) újra formu- 
láztatott, egyszersmind az alább közölt miniszteri rendelet határidőt tűz 
ki (ápril 20.) a helyi tanterv fölterjesztésére. Az utasítások erre vonat
kozó része következőkép hangzik :

Minden tanártestületnek magának első gondoskodását követeli most 
meg, hogy az intézet sajátos körülményeit véve kiinduló pontul, a rendelke
zésre álló erők és eszközök mértékéhez képest h e ly i ta n te rv e t dolgozzon ki. 
A helyi tantervnek helybenhagyása után módszeres megállapodások feladata, 
az utasítások szellemében, a tankönyvekre való tekintettel is kiszemelni min
den osztály szakbeli tananyagának részleteit és meghatározni mindenik osztály 
összes tárgyaira nézve a részletes tanmenetet. Oly sokfelé ágazó feladatnak 
teljesítése, minő a gymnasialis tanításé és keretében minden tanáré, nem lehet 
el ily részletes megállapodások nélkül, melyek minden munkának kiszabják 
határozottan irányát és módját, hogy az összesség kellő helyén és idejében 
számíthasson reá. Helyi tantervét mindenik intézet az országos terv keretén 
belül, a köteles bejelentés mellett, szabadon állapítja meg, minthogy első sor
ban felelős is az eredményért. Az intézetek sajátos körülményei szerint meg
engedhető, hogy valamely tárgytól elvett egy óra ugyanazon osztályban más 
tárgyra fordíttassék. Azonban figyelembe veendő, hogy az egyes osztályok 
összes óraszámát növelni vagy csökkenteni, továbbá két órás tantárgytól órát 
elvenni nem szabad és a három órástól sem tanácsos. Szintúgy megköveteli a 
tanítás sikere, hogy az egyes osztályokra megszabott tananyagnak valamely 
nagyobb része más osztályba át ne vitessék. A mennyiben netalán később, 
a tanítás folyamán a tanár azt látná, hogy a kiszabott tananyag bármely oknál 
fogva be nem fejezhető, a részletek helyes megszorításával ejtse módját, hogy 
az osztály czéljának károsítása nélkül a kitűzött anyag egészében, a szükséges 
alapismeretek szempontjából bevégeztessék.
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A latin nyelv a reáliskolákban. A Közoktatási Tanács a közok
tatásügyi miniszter felszólítására szabályzatot készített a latin nyelvnek, 
mint rendkívüli tárgynak a reáliskolákban való tanítása módjáról. Mint
hogy az országgyűlés is megszavazta már a szükséges költségeket, e 
tanítás a jövő évben már számos reáliskolában életbe fog lépni. Mily 
hatása lesz ez új intézkedésnek; szaporítani fogja-e a reáliskolai tanulók 
számát, főkép a felső osztályokban, mint a reáliskola barátjai remény
ük ; nem válik-e majd ártalmukra a classikus tanulmányoknak, melyeknek 
színvonalát esetleg lesülyeszthetné, mitől a gymnasium barátjai tartanak ; 
vagy pedig megmarad-e annak, a minek terveztetett, nagyobb hatással 
nem járó, szükség szülte kisegítő intézkedésnek nehány reáliskolai tanuló 
számára, kik jogi vagy orvosi pályára akarnak lépni: előre, azt hiszszük, 
nem mondhatja meg senki. Bizonyos, hogy a reáliskolák jogköre tete 
mesen tágúl; ezentúl a reáliskola növendékei a reáliskolában is elég 
kényelmesen készülhetnek a jogi és orvosi tanulmányokra ; a görög nyelv 
tanulása csak a gymnasiumi tanulók számára mellőzhetetlen föltétel a 
főiskolai tanulmányokhoz való bocsátásra ; a ki akarja, a reáliskolában 
megkerülheti tanulását ; a reáliskolai tanuló minden esetre, ha gyakor
lati tekintetek nem bírják is reá, a reáliskolában is megszerezheti a 
classikus műveltségnek legalább elemeit. A reáliskola most tényleg, akár 
akarják, akár nem, hasonló a német reálgymnasiumhoz vagy jobban 
mondva b if u r k á l t  egységes k ö z é p is k o la - f é le ; alsó négy osztálya egységes, 
a felső négy osztályban pedig a tanulók egyetemi pályára is készülhet
nek. Minden attól függ, hogy a közönség mily mértékben fog élni az 
adott engedményekkel. Az első években semmiesetre sem várhatunk na
gyobb változásokat a fennálló viszonyokban. A közönség az iskolákra 
vonatkozólag rendkívül conservativ, főleg az a közönség, mely gymna- 
siumba járatja gyermekeit. Nagy részét felekezeti, családi, társadalmi 
traditiók s tekintetek fűzik a gymnasiumhoz, a szokás hatalma, a gym
nasium nimbusa, s ama gazdag források is, melyekből számos gymna- 
siumunk nagy mértékben jótékonyságot gyakorolhat. De a kényszerítő 
szükség is megvédi gymnasiumainkat. 125 helyen van Magyarországon 
középiskola ; de csak hat helyen van csak reáliskola, 17 helyen van gymna
sium és reáliskola és 102 helyen nincs más középiskola mint gymnasium. 
Idővel azonban a reáliskola jogkörének tágítása mégis megteremheti 
gyümölcseit, főleg ha a latin nyelv tanítása nem fog a többi rendkívüli 
tantárgyak színvonalára sülyedni, minek ' megakadályozása első sorban az 
illető tanárok és igazgatók, azután pedig az alapvető szabályzat dolga. 
Az utóbbit a minisztérium még nem bocsátotta ki, de a javaslat, melyet
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a közokt. tanács e czélra kidolgozott, megvitatott és a minisztériumhoz 
fölterjesztett, teljes elismerésünkre méltó. Pontosan megszabja a latin 
tanítás czélját és eszközeit, azon van, hogy e tanítást komolylyá és 
eredményessé tegye s e czélra annyi órát bocsát a tanítás rendelkezé
sére, a mennyit lehetett. A következőkben közöljük a Közokt. Tanács 
tárgyalásainak és a javaslatnak rövid vázlatát.

A tanács febr. 17-ki ülésén tárgyalta a latin nyelvnek a reál
iskolákban való tanítási módjára vonatkozó javaslatot. Az általános vitá
ban részt vettek : dr. K l a m a r i k  János min. osztálytanácsos, dr. L u t t e r  
Nándor s dr. H ó m a n  Ottó főigazgatók, dr. T h a n  Károly, dr. S z to c z e k  
József, K r ie s c li  János, B e ö th y  Zsolt főiskolai tanárok, H o fe r  Károly, 
reáliskolai igazgató. A fölmerült nyilatkozatokból kiemeljük, hogy Klamarik 
a tervezett intézkedés újságánál fogva korainak tartja az érdemleges 
bírálatot, de határozott meggyőződése, hogy a javaslat nem az egységes 
középiskola megalkotásának kezdete, mert e kérdés nálunk úgy, mint a 
külföldön nagyon messze van még a megoldástól. Hisz maguk az egy
séges középiskola hívei sem tudják megmondani, hogy a majdan meg
alkotandó egységes középiskola a mai gymnasiumhoz vagy a mai reál
iskolához fog-e közelebb állni. K r ie s c li  János, ki az egységes középiskola 
megalkotása iránt már egyszer indítványt tett a közoktatási tanácsban, 
csak azért járul hozzá a javaslathoz általánosságban, mert benne az első 
lépcsőt látja az egységes középiskola létesítéséhez. Számadatokkal bizo
nyítja, hogy a gymnasiumi tanulók közül már igen sokan lépnek be a 
műegyetembe, a miben visszásságot lát, mert ezek nem tanultak chemiát, 
ábrázoló geometriát, mint a reáliskolaiak. Furcsának tartja, hogy a reál
iskolai tanulónak meg akarjuk könnyíteni a tud. egyetembe belépését a 
latin nyelvvel, de a gymnasiumi tanulónak a műegyetembe lépést nem 
akarjuk megkönnyíteni az ábrázoló geometria tanításával. О a latin 
nyelvnek a reáliskolában nem facultativ tanítását kívánná, hanem köte
lezővé tételét, mert így látná az egységes középiskola létrejöttét mielőbb 
biztosítva. így is ezen reményben fogadja el a javaslatot a részletes 
tárgyalás alapjául. — Kármán Mór nagy lelkesültséggel kel védelmére a 
latin nyelvnek s az általa megszerezhető classikus műveltségnek, melyet 
a mi reáliskolai tanulóink számára is sürget. —  Petrovich Ferencz nagy
váradi főigazgató Írásbeli beadványban perhorreskálja a latin nyelvnek a 
reáliskolába való bevitelét s nem fogadja el a javaslatot. —  Hofer Ká
roly reáliskolai igazgató kiemeli, hogy a reáliskolai tanférfiak majdnem 
kivétel nélkül mind örömmel üdvözlik a javaslatot, csak a javaslat néhány 
módosítását tartja szükségesnek, főleg az óraszám fölemelését, mit a 
tanács el is fogadott. Fontos a tanács amaz elvi elhatározása, hogy a 
reáliskolai tanulóknak a latinból való vizsgálatát, a törvény intencziója 
szerint érettségi vizsgálatnak tekinti, melynek tehát a főigazgatónak, 
illetőleg a felekezeti gymnasiumokon a miniszteri biztosnak elnöklete alatt 
kell megtartatnia.

A javaslatban a Közokt. Tanács az intézkedést a kivitelben elő
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álló nehézségeknek daczára is örömmel üdvözli. Nem várható ugyan, 
hogy a reáliskolai tanulók a latin nyelvnek rendkívüli tanulása mellett, 
annak oly méretű ismeretét sajátíthassák el, mint a milyennel a gymna
sium jobb tanulói rendelkeznek; annyit azonban megkövetelhetni a reál
iskolai tanulótól is, ki a több évre terjedő latin nyelvi cursust sikerrel 
elvégezte, hogy latin nyelvi tudás tekintetében ne maradjon alatta azon 
követelményeknek, a melyeket az egyetemi tanítás feltétlenül megkíván. 
E czél elérése szempontjából a Közoktatási Tanács a következőket tartja 
elengedhetetlenül szükségeseknek : a )  A reáliskolákban a latin nyelvet 
class, philolog. képesítéssel biró tanár tanítsa. Ъ) Csakis jó bizonyítványt 
érdemlő tanulók vehessenek részt az egyes cursusokban, ez egyik első 
követelmény mind a cursus megkezdésére, mind pedig annak folytatására ; 
azért az oly tanuló, ki a latin nyelvi oktatásban való részvétele után a 
reáliskola rendes tantárgyaiban feltűnő hátramaradást tanúsítana, a latin 
nyelvi oktatásból kizárassék. c ) Minden cursusban a tanév végén az 
igazgató elnöklete alatt évi vizsgálat és utánosztályozás tartassák. Az 
előmenetel érdemjegye mint rendkívüli tantárgyé a reáliskolai bizonyít
ványokba is bevezettessék; ez érdemjegy legyen irányadó arra nézve, 
hogy valaki a magasabb cursusba átléphet-e, vagy amazt ismételni tartozik.

A reáliskolai latin nyelvtanításnak czélja a reáliskolai tanulónak a 
classikus műveltség megszerzésére alapot nyújtani. E czél tekintetéből 
megkívánható, hogy azon reáliskolai tanuló, ki a rendszeres cursusokat 
elvégezte, bizonyítékát adja : a )  alapos nyelvtani ismereteinek, h) azon 
képességének, hogy az egyes cursusokban olvasott classikus irók müveit 
érti és szabatosan fordítja, c )  az ókori római régiségek és irodalom isme
retének, a mennyire ez az ókori történet s az olvasott classikus 
irók müvei alapján elvárható. E végből megkövetelendő, hogy az érett
ségi vizsgálati utasításban kijelölt eljárás szerint, 1. az Írásbeli vizsgálaton 
könnyebb magyar szöveget latinra fordítani tudjon; 2. a szóbeli vizsgá
laton a következő ivók müveit értse és fordítani tudja : Cicero (beszé
dek), Sallustius, Vergilius, Horatius. (A prózairókra nagyobb súly helye
zendő.) Ezenkívül megfelelő tájékozottsága legyen az ókori régiségek és 
irodalom ismeretében.

Hogy a kitűzött czél el legyen érhető, legalább heti 12 tanórára 
okvetetlenüí szükség van; ezenfelül azonban erősen hangsúlyozandó és 
igénybe veendő a tanulók magánszorgalma is és tekintve, hogy a latin 
nyelvi oktatásban csak a valóban jó tehetségű tanulók vesznek részt, a 
magánszorgalom valóban számításba is vehető. Kedvező sikerre jogosít a 
latin nyelv tanításában az a körülmény is, hogy a tanulók fejlettebb 
korukban kezdik meg a tanulását az V. osztályban, midőn már két 
idegen nyelvben is tettek haladást. Azért az V.-nél alantibb osztályba 
járó tanuló nem vehet részt a latin cursusban. A tananyag beosztása a 
következő szempontok szerint történhetik : I. cursus, hetenkint 4 óra. 
Tananyag : A teljes alaktan, a mondattanból az egyszerű mondat tárgya
lása. Már a tanítás kezdő fokán kiváló figyelem fordítandó megfelelő 
szókincs gyűjtésére és ennek mennél változatosabb felhasználására úgy szó, 
mint írásbeli gyakorlatokban. II. cursus hetenkint 3 óra. Tananyag: A
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mondattan befejezése szemelvényes olvasmányokkal (Cicero : válogatott 
levelek, könnyebb szövegű költői anthologia, párhuzamosan a prosodia 
főbb szabályai.) III. cursus, hetenkint 3 óra. Tananyag : Sallustius, 
Cicero, Vergilius müveiből vett olvasmányok. IV. cursus, hetenkint 2 óra. 
Tananyag : Cicero, Tacitus (Agricola), Horatius (szemelvények, Ars poetica) 
müveinek olvasása és fejtegetése. Minden egyes cursus tananyagához 
alkalmazandók a megfelelő házi és iskolai Írásbeli dolgozatok, fordítások 
latinból magyarra és viszont. A tanárnak az auctorok olvasása közben 
kiváló figyelemmel kell lennie a római régiségek és irodalomtörténet 
ismertetésére. A tanulókat állandóan buzdítani kell ezen ismereteiknek, 
valamint az olvasmányoknak magánszorgalom útján való bővítésére. A 
magánszorgalom eredménye folyton számon kérendő. Minden egyes reál
iskolai latin nyelvtanár kötelezendő saját intézete helyi viszonyainak 
tekintetbe vételével készült tervezet előterjesztésére, mely feltüntesse a 
tananyag részletes felosztását s a feldolgozásban követendő módszerét, 
pontosan megjelölvén az auctorokból veendő szemelvényeket, valamint az 
Írásbeli dolgozatok számát és lehetőleg tárgyait. Tekintve a tanításra 
kijelölt idő korlátoltságát s ennek folytán a gyakori mulasztások követ
keztében beálló, majdnem pótolhatatlan hiányt, a megszabott tanórák a 
legszigorúbb pontossággal megtartandók; a tanítás fölötti felügyelet és 
ellenőrzés az igazgatók egyik legfontosabb tisztének tekintendő.

Hogy a tanításnak már megkezdése biztos sikert ígérjen, a tanács 
szükségesnek tartja a megfelelő tankönyvekről való előleges gondoskodást, 
mert a 9— 10 éves gymnasiumi tanulók számára írt latin nyelvtanok, 
melyeknek a kezdő tanításra szánt tananyaga hetenkinti 6— 7 órához 
van alkalmazva, épen nem volnának alkalmasak a reáliskolai érettebb s 
részletes grammatikai ismeretekkel biró tanulók kezdő latin nyelv tanu
lására ; a szemelvények összeállításában is más szempontok lesznek irány
adók, mint a gymnasiumi használatra szánt anthologiáknál.

Az új reáliskolai tanterv s a reá vonatkozó utasítások készítői.
ügy hiszszük nem lesz érdektelen megismerni azon tanférfiakat, kik a 
reálisk. tanterv s az utasítások nagy munkájában fáradoztak. A tantervhez az 
alapclveket, különösen azt, hogy a középiskolai törvény követelte óra
megszorítás mellett is, a nyelvekre és irodalmakra az eddiginél nagyobb 
súly helyeztessék, hogy a magyarok története az alsóbb osztályokban is 
taníttassák, maga Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter adta 
meg ama rendeletében, melyet a tanterv készítésére fölhítt Közoktatási 
Tanácshoz 1884-ben intézett. A Közoktatási Tanács 1885. elején Ipolyi 
Arnold püspök elnöklete alatt megtartott nagygyűlésen a tantervi alap- 
vázlatot egyhangúlag K l a m a r i k  János osztálytanácsos javaslata szerint 
fogadta el. A tanterv részletei s az utasítások S z to c z e k  József elnöklete 
alatt s F e r e n c z y  József jegyzősége mellett az 1885. év folyamán több 
tanácsülésben és számos szakbizottságban dolgoztattak ki. Ezenfelül
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a minisztérium középiskolai ügyosztályában is tartatott még a részletekre vo
natkozólag több revisionális értekezlet. A munkában részt vettek : H un- 
falvy  Pál és János, Szabó , Ney, H a jn ik , Kriesch, Than, Say , L u tter , 
Keleti Gusztáv, Fölser, H einrich , Szarvas, König , F elsm ann , H ofer, 
M üller, L andau , A lexander, Beöthy, K árm án , B rozik, Cherven, M end- 
lik , Paszlavszky, Porszász, 2Va#?/ Sándor, Bockeiberg, Fináczy.

A közoktatási vita a főrendiházban (márez. 15.) igen szűk kör
ben mozgott. H aynald  Lajos bíboros-érseknek az egyetemi alapra vo
natkozó nyilatkozatát mellőzve, csak Vécsey József báró szólalt fel a 
közoktatásügyi tárczánál; ő is csak a tankönyvekről szólott, melyek, 
mind a közép-, mind a népiskolaiak, nézete szerint, sok tekintetben 
hiányosak, rossz magyarsággal Írottak, egymástól különbözők s évről- 
évre változók, pedig e könyvek tételei vésődnek be legmélyebben a 
fiatalság emlékezetébe, úgy hogy e könyvek szerkesztését nem lehet egyes 
tanárok hajlandóságára vagy képességére bízni, ha valahol, akkor itt kell 
érvényesülnie az állam ellenőrző hivatásának. J. közoktatásügyi m iniszter 
válaszában elismeri, hogy baj van, mely ismeretes előtte, s melylyel 
sokat is foglalkozott. A bajnak két oka van. Az egyik az a betegség, 
mely korunkban nagyon el van terjedve, de a mely már kisebb mérték
ben előbb is létezett : a Grössenwahnsinn. A fiatal emberek alig végzik 
el az iskolát, a helyett hogy tovább tanulnának, már tanítani és köny
veket írni akarnak. A másik ok a pénzszerzés vágya. Az ilyen fiatal 
emberek kezet fognak egy kis kiadóval és kiadnak tan- vagy iskólai 
könyveket. Igaz, hogy e könyvek szigorú bírálat alá kerülnek, és ha 
megfelelnek a szükséges kellékeknek, használatuk engedélyeztetik ; de 
minden bírálat daczára, igen gyenge munkák is találkoznak a köny
vek között. Biztosíthatja Vécsey bárót, hogy kellő figyelmet fordít 
e könyvek javítására. Volna erre egy, kissé ugyan drastikus eszköz, t. i. 
az, ha tisztán az állam venné kezébe a dolgot, ennek némi tekintetben 
lehetne sikere, de sok oldalról kifogás is tétetnék ellene, az egyik rész 
meg volna vele elégedve, a másik rész pedig nem. Nem szabad továbbá 
felejteni, hogy az iskolák nem mind a kormány direkt vezetése alatt 
állanak, a felek, iskolák ügyeibe nem avatkozhatik a miniszter. Egyéb
iránt a miniszter maga is foglalkozik a kérdéssel, különösen maga revi
deálja az olvasókönyveket, mert azokban is vannak hiányok és reméli, 
hogy oly olvasókönyvet fog találni, a mely Vécsey báró igényeinek is 
meg fog felelni.

Az idei beiratások eredményéről az összes magyarországi közép
iskolákban a Budapesti Közlöny február 11 — 16. számaiban részletes 
statisztikai kimutatást közöl, melynek főbb adatai ezek :

Agymnasiumokba beiratkozott 34,900 tanuló; 316-tal több mint tavaly.
A reáliskolákba _______6,294 „ ; 427-tel „ „ „
Az összes beiratkozottak száma 41,194 ; 743-mal
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A reáliskolai tanulók száma tehát aránylag sokkal tetemesebben 
növekedett, mint a gymnasiumiaké ; ezek növekedése nem tesz egy egész 
százalékot, amazoké többet hét százaléknál. Még így is a viszony sokkal 
kedvezőtlenebb, mint Ausztriában, a hol a gymnasiumi tanulók száma a 
f. tanév elején 55,879, a reáliskolaiaké 18,474 volt. (L. Közlönyünk 
396. lapján) ; míg tehát A usztriában 100 gymnasiumi tanulóra ju t  33  
reáliskolai, nálunk csak 18 ju t. Mindenesetre örvendetes, hogy viszo
nyaink legalább némikép javulnak.

Egyéb érdekes összeállításokra is ád alkalmat a statisztikai kimu
tatás. 39 osztály középiskoláinkban határozottan zsúfolt osztály, 70— 97 
tanulót fogadott be. Ha pedig mindazokat az osztályokat számítjuk, me
lyekben a tanulók száma meghaladja a 60-nak törvényes maximumát, 
akkor száz ily osztályt találunk; látni való, hogy a máris felállított 72 
párhuzamos osztályon kívül még számos párhuzamos osztályra volna szük
ségünk, hogy középiskolai oktatásunk egyik legnagyobb baját, az osztá
lyok zsúfoltságát, megszüntessük.

A reáliskolák felsőbb osztályai az idén is gyéren látogatottak. íme 
a számok egyenként:

Budapest II. k. áll. főreáliskola
V.
27

YI.
23

VII.
14

VIII.
14

IY. k. vár. 55 32 26 22 13
„ Y. k. áll. 55 58 43 28 34

V ili. „. vár. 55 33 31 15 17
Kecskemét áll. ?i 3 7 4 8
Pozsony 55 55 23 8 13 11
Lőcse 55 55 4 11 3 6
Körmöczbánya 55 55 22 9 14 13
Kassa 55 55 21 18 13 11
Nagy-Kálló 55 55 13 6 5 6
Brassó 55

55

55

55

12 11 — —
Székely-Udvarhely 10 5 7 9
Déva 55 55 9 9 9 11
Temesvár 55

")
55 14 7 16 6

Nagyvárad 55 17 8 8 8
Arad 55 55 7 4 4 7
Szeged 55 55 10 13 3 6
Pécs 55 55 19 15 10 6
Székes-Fehérvár 55 55 17 9 16 7
Győr 55 55 16 16 8 7
Sopron 55 55 11 12 12 12
F.-Lövő ág. ev. reáliskola 4 — — — .
Nagyszeben ág. ev. reáliskola 14 19 16 10

396 300 240 222
Tavaly végezte az illető osztályokat 353 266 233 218

Tehát feltűnő emelkedés azokban az osztályokban, melyekben az emel
kedés legkívánatosabb volna, nem észlelhető.
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A Közoktatási Tanács működése. A Tanács titkárának évi jelen
téséből a tankönyvbirálatokra vonatkozólag a következő adatokat olvassuk: 
,.A tanács munkaköre legkiterjedtebb részét ismét a tankönyvbirálatok képez
ték, s hogy az idén is munkásságának ez legkevésbbé örvendetes része, 
azt az alábbi számadatok eléggé bizonyítják. Volt összesen 150 tankönyv- 
birálat, ebből 96 középiskolai, 30 szak- és népiskolai, 15 iskolai segéd
könyv vagy könyvtárak számára való, 9 nemzetiségi. A 96 középiskolai 
tankönyvből volt 52 új kiadású, 29 pedig új mű, ezekből nem engedé
lyeztetett használatra 15, a 30 szak- és népiskolaiból nem engedélyez
tetett 15, a könyvtárak számára való 15 műből 1, a 9 nemze
tiségiből 4. Végeredményül tehát ismét az derül ki, hogy az iskolai 
használatra irt tankönyvek 50 % -a, rossz, vagy legalább is használatra 
nem engedélyezhető. E körülmény bizonyítja a leghatározottabban, meny
nyire elengedhetetlenül szükséges a tankönyvek szigorú megvizsgálása s az 
engedélyezések iránt tett intézkedések szigorítása, nem enyhítése. A fen
tebb elsorolt számadatokból még egy érdekes körülmény derül ki, az, 
hogy mig az új müveknek 50 % -a visszautasittatik, az új kiadásban megje
lenő müveknek csak 9 %-a nem nyer approbatiót, 41% -a tehát a közokta
tási tanács birálatai alapján javul meg s nyer engedélyezhető formát. Ez 
adat azt tanúsítja, hogy az orsz. közoktatási tanács munkásságának leg
nagyobb hasznát veszik a rossz tankönyvirók, kik ekként államköltségen 
jutnak jövedelemforráshoz.“ E jelentéssel kapcsolatban tárgyaltatott 
H unfa lvy  Pál amaz indítványa, hogy a tanács tankönyvbirálatai közzé 
tétessenek. A tárgy azonban a napirendről levétetett. Ellenben elfogad
ták Bartal Antal indítványát, hogy a kiadók járuljanak hozzá a tan- 
könyvbirálás költségeihez. Ez alkalommal nekünk is volna egy kérdésünk 
és indítványunk. Kérdésünk ez : Nyilvánosak-e a Közokt. Tanács, vagy 
legalább az úgynevezett összes tanács ülései ? Ügy látszik, hogy nyilvánosak, 
vagy hogy a Tanács legalább nem akar teljesen elzárkózni a nyilvánosság 
elől, mert a lapokban tudósítások olvashatók a fontosabb ülésekről ? 
De hitelesek-e ezek a tudósítások ? Nem volna-e czélszerübb, ha az 
összes ülések nyilvánosaknak declaráltatván, tudósítók is jelen lehetné
nek a tanácsnak ez ülésein ? Ha pedig ez nem látszik megengedhetőnek, 
nem lehetne-e ez ülések hiteles jegyzőkönyveit közzé tenni ? Részünk
ről a teljes nyilvánosság mellett emelünk szót. A Tanács mai nap jófor
mán az egyedüli forum, hol közoktatásunk legtekintélyesebb férfiai vitat
ják meg közoktatásunk napirenden levő kérdéseit. E kérdések és viták 
iránt a legnagyobb érdeklődés mutatkozik a magyar tanárságban, a nél
kül. hogy ez érdeklődés a megjelenő, félig-meddig hivatalos, de ki nem 
merítő és nem is hiteles sovány hírlapi tudósításokon kívül kielégítést találna. 
Ha a napi lapok és folyóiratok tudósítói ellenben jelen lehetnek a Tanács 
ülésein, akkor a különböző tudósításokból teljesen .kimerítő képet kap
hatunk a Tanács tárgyalásairól. Némikép pótolná ezt az ülés hiteles jegyző
könyve is. Legjobb volna, ha a Tanácsnak volna hivatalos közlönye, vagy 
ha a közlendőknek valamelyik fennálló tanügyi lap szolgálna orgánumul. 
Akkor a bírálatok közlésének kérdését is könnyen el lehetne dönteni.
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A bírálatok is közzé teendők, legalább azok, melyeket a Tanács közöl
hetőknek és közlendőknek jelölne meg. Ez az irodalmi tankönyvbirálatok 
színvonalát emelné, egyszersmind ellenőrizné őket, de emelné a Tanács 
bírálatainak is színvonalát, melyeknek az ellenőrzés szintén nem ártana, 
íme ennyi s még több ok szól a Tanács működése egy részének nyil
vánossá tétele mellett. Élénken éreztette velünk az itt fennálló hiányt 
egy concret alkalom : a Közokt. Tanácsnak a  ta n á r v i z s g á la t  m ó d já r a  (fő 
s melléktárgy megkülönböztetése elejtessék-e, vagy sem) vonatkozó 
tárgyalása. E tárgyalásról oly elégtelen s értelmetlen tudósítások jelentek 
meg a lapokban, hogy inkább nem közlünk semmit e fontos tárgyról, 
hogy sem a lapok közlését átvegyük. Csak annyit árulhatunk el azoknak, 
kik a lapok tudósításait nem olvasták, hogy még eddig határozatot nem 
hoztak. Legyünk szerények s érjük be ennyivel.

Az állami felsőbb leányiskolákról Közlönyünkben (312— 317. 1.) 
megjelent czikkre vonatkozólag, melyet G u ta  József írt, több oldalról 
vettünk felszólalásokat, melyeket egytől egyig mellőzünk, mindenekelőtt, 
mert ily polémiákra nem rendelkezünk térrel, azután mert nem látjuk 
át czélját a polémiának. Gúta czikke nehány tényt constatált s hozzá 
véleményt csatolt. Véleménye a tények alapján az, hogy a felsőbb leány
iskolákat jobb lett volna népesebb városokban állítani, a hol elegen 
látogatják; ebben kétségtelenül igaza van, csakhogy, fájdalom, elkésett 
véleményével; tévedését a kormány rég átlátta s ezentúl kis városokban 
úgy sem állít többé felső leányiskolát; a meglevőknek pedig megszünte
tése lehetetlen, átalakítása bajos volna s nem is sokat használna. Ilye
nekről tehát polémiát folytatni nagyon meddő mesterség. De M a r  'ikovszbg  
Menyhértnek egy beküldött közleménye alapján szívesen helyreigazítunk, 
illetőleg constatálunk nehány tényt a m.-szigeti iskolára vonatkozólag. 
Tény ugyanis, hogy a szigeti iskola népessége három év óta szépen 
emelkedik (64— 71— 96) s most az iskola a többiek közt még egyike 
a leglátogatottabbaknak. Egy növendék tanítása továbbá 183 írtjába 
került az államnak tavaly, az idén pedig csak 135 írtjába fog kerülni. 
A többire vonatkozólag hagyjuk egyelőre abba a vitát, Közoktatásügyi 
miniszterünk nem igen szokott iskolákat bezárni vagy degradálni, ha csak 
határozottan kényszerítő okok nem állanak be. Tehát minden felső leány
iskolánk nagy részben maga intézheti sorsát, derék működése által el
ismerést és lassan-lassan nagyobb látogatottságot is biztosítván magának.

RENDELETEK.

A gymnasiumi tanítás terve s a reá vonatkozó utasítások
kíséretében a vall. és közokt. miniszter f. é. 8619. sz. alatt, a követ
kező rendeletet intézte valamennyi tanker, főigazgatóhoz :

Minthogy az 1883. évi XXX. t. c. a gymnasium minden egyes 
osztályára nézve megállapította a maximális óraszámot, mely az előbbi
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hez képest kisebb lett: minthogy továbbá több oldalról nyilvánított 
kívánságnak engedve, a III. osztályba a magyarok történetét is felvettem, 
azonfölül a hittan tanításának nagyobb óraszámot juttattam, —  gondos
kodnom kellett, hogy a gymnasiumi tanításnak 1879. évi 17630. sz. a. 
rendeletemmel kibocsátott terve e változtatások szerint módosíttassék. E 
módosítás, mely 1883. augusztus 9-én 26776. sz. a. kelt rendeletemmel 
lépett életbe, szükségessé tette, hogy a módszeres utasítások is össz
hangzásba hozassanak a tantervvel, a mi alkalmat adott arra, hogy a 
nevezett utasítások az eddigi tapasztalatok felhasználásával átdolgoztassa
nak, sőt magában a tantervben is némi módosítások eszközöltessenek. 
Midőn a gymnasiumi tanítás tervét és a reá vonatkozó utasításokat jelen 
szövegezésükben Czimnek a kerületében levő gymnasiumok és tanáraik 
számára kellő számú példányokban megküldöm, a következőket kívánom 
megjegyezni : A tanítás tervére vonatkozó utasítások, különösen a tan
anyag részleteit illetőleg, oly tanintézeteket tartanak szem előtt, melyek 
minden tekintetben kellő viszonyok köztvannak. Az oly tanintézeteknél, melyek 
akár a tanári testület alakulását, akár a tanulók előképzettségét vagy tannyelvi 
ismereteit illetőleg, vagy bármely más tekintetben is sajátságos viszonyok közt 
vannak, az utasítások módosulást szenvedhetnek, sőt miképen magukban az uta
sításokban is ki van fejezve, maga a tanterv is szenvedhet módosítást 
az ott megjelölt mértékben. Felhívom Czimet, utasítsa a vezetése alatt 
álló gymnasiumok tanártestületeit, hogy a mennyiben intézetük viszonyai 
szerint e tekintetben tett tanulmányaik és tapasztalataik alapján az 
általános tantervet módosítani szükségesnek találják, ebbeli okadatolt 
javaslataikat legkésőbb 1887. év április hó 5-ág Czimhez küldjék be. E 
javaslatokat aztán Czimed, saját véleménye kíséretében legkésőbb 1887. 
évi április hó 20-ig fogja hozzám beküldeni és pedig külön-külön inté
zetek szerint. A tanintézetek részéről a javaslat jegyzőkönyvileg teendő 
meg. E jegyzőkönyvben, kellő okadatolással, csupán a változtatások fog
laljanak helyet; de egész világossággal ki legyen fejezve, hogy mi helyébe 
mi terveztetik ? Ha a változtatás a tananyag részleteinek leszállításával 
járna, ez esetben az illető tantárgy anyaga részletezésének is benn kell 
lennie a jegyzőkönyvben. Azon tanintézetek, melyek a tantervet és uta
sításokat változatlanul kívánják követni, ebbeli határozatukat szintén tar
toznak bejelenteni. A módosított tanterv (helyi tanterv) csak is általam 
történt elfogadása után lesz életbeléptethető. Az így létrejött tanterv a 
helybenhagyás után legközelebb megjelenő évi értesítőben közzéteendő. 
Hogy Czimed jelen rendelkezésemről mentői gyorsabban értesíthesse az 
illető intézeteket, ezen rendeletemből annyi másolatot melléklek, a hány 
gymnasium Czimed tankerületében van.

Budapesten, 1887. évi márczius hó 2-án.
Irefort.

A gymnasiumok I. és II. osztályában használandó földrajzi 
tankönyvek valamint a módosított gymnasiumi tantervre való átme-
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net tárgyában a vall. és közokt. miniszter f. é. 11,244. sz. alatt a 
következő rendeletet intézte a tanker, főigazgatókhoz :

A folyó évi 8619. sz. alatt kelt rendeletemmel kibocsátott gymna- 
siumi tanterv a földrajz anyagát olyképen osztja el, hogy az I. osztályra 
egész Európa, a II. osztályra a többi világrész jut. Minthogy a meglevő 
és gymnasiumi használatra engedélyezett földrajzi tankönyvekben ez anyag 
másképen van felosztva, miheztartás végett értesítse Nagyságod a kerü- 
letebeli gymnasiumok tanártestületeit, hogy addig is, míg ezen új beosz
tásnak s a vele járó módszeres követelményeknek megfelelő tankönyvek 
engedélyeztetni fognak, az I. és II. osztálybeli tanulók az illető intéze
teknél eddig használt tankönyveknek mindkét osztályra szóló részeit 
lesznek kötelesek megszerezni és a tantervnek megfelelőleg egymás mel
lett használni.

A földrajz tanárainak tegye szoros kötelességükké, hogy a mennyi
ben ezen új beosztás a meglevő tankönyvekre való alkalmazás közben 
nehézségekre adna alkalmat, e nehézségeknek előre látó gondoskodással 
vegyék elejét, még pedig úgy, hogy tanító eljárásuk helyessége érdeké
ben előlegesen és nagy gonddal hasonlítsák össze a tantervet és utasí
tásokat a tankönyvekkel, hogy aztán a tanulóknak a használatra nézve 
a kellő részletes útbaigazítást megadhassák.

Ha a jövő tanévig új, s a tanterv szerint készült földrajzi tan
könyvek fognak megjelenni, ezekről a főigazgatóság sürgősen értesíttetni 
fog, s ez esetben a jövő tanévvel az I. osztályban ily könyvek, a II-ikban 
ellenben természetesen még a régiek lesznek használandók.

Egyúttal felhívom Nagyságodat arra is, hogy a tantervi átmenetre 
nézve a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Ezen átmenet csak a következőkre terjed ki. A földrajz a jövő 
tanévben a második osztályban, a mathematika a hetedik osztályban, a 
rajzoló geometria a negyedik osztályban még a régi tanterv szerint taní
tandó, s ezzel az átmenet a módosított tantervre nézve be lesz fejezve.

Szemben azzal, hogy némely gymnasiumban Magyarország politikai 
földrajzát a harmadik osztályban a történelemmel párhuzamosan külön 
órában tanították, meg kell jegyeznem, hogy ezentúl a tanév elejétől 
kezdve körülbelül márczius haváig heti 4 órában egyfolytában a magya
rok történelme tanítandó, s csakis ennek befejezése után tárgyalandó 
ugyancsak heti 4 órában az osztrák-magyar monarchia politikai föld
rajza, mint a mely a történeti fejlődésnek geographiai tekintetben léte
sült mai eredményét mutatja meg.

Budapesten, 1887. évi márczius hó 15-én.
Trefort.

Tanáregyesületi Közlöny. XX. 39
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EGYESÜLETI ÉLET.

I. A választmány.
A  választmány márczius hó 8-án tartott ülése.
Elnök : Köpesdy S ., jegyző : B rózik  K.
Jelen voltak : Berecz A .. M ayer Szerelemhegyi T ., Berm üller F ., 

Beme L ., Heller A ., dr. Lechner L .: M üller/ J .. R e i f  dr. Schmidt 
A ., Sebestyén Gy., dr. Szemák I ., lib e r  A ., Volf G-у. és Bogyó S. 
mint meghívott szakértő.

Szokott jelentése után a pénztáros megbízást kapott, hogy a hát
ralékos tagsági díjakat április végével postai megbízással szerezze be.

A pénztáros jelentése szerint a tagsági díjak igen lassan folynak 
be, ez évben a jövedelem aránylag kisebb mint tavaly.

Volf Gy. megújítja az ülés elnökének egy előbbi indítványát; ennek 
értelmében a választmány jegyzőkönyvi köszönetét szavaz dr. T r e f o r t  
Á g o s t o n  vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak és dr. K l a m a r i k  
J á n o s  min. osztálytanácsos úrnak, mert intézkedéseik folytán a fővárosi 
áll középiskolai tanárok 200 frtnyi helyi pótléka rendes fizetéssé vált.

Ugyancsak jegyzőkönyvi köszönetét mondott a választmány a fővá
rosi törvényhatóságnak azon intézkedéséért, a melylyel a községi közép
iskolai tanárok lakáspénzét 100 írttal fölemelte.

A főtitkár jelentést tett az Ifjúsági Iratok Tára 2. cyclusának 
anyagi ügyeiről. Az előfizetők száma a Közlöny februári számában köz
zétett meleg hangú felhívásra csak 44-gyel szaporodott *); az összes 
előfizetők száma alig tesz ki 500-at. Mivel pedig 1200 előfizető nélkül 
csak nagy rizikó mellett volna a vállalat megindítható, indítványozza, 
hogy a választmány a 4 füzetenként való kiadás eszméjét ejtse el: bo
csássa árúba a már kinyomott VI. füzetet is. Ha azután a megjelent 
füzetek vételárából oly összeg fog befolyni, a mely a VII. füzet kiadá
sát is lehetővé teszi, gondoskodjék a választmány a vállalat füzetenként 
való folytatásáról. A választmány a főtitkár indítványát magáévá tette.

Az elnök ezután felszólítja Bogyó S. keresk. akadémiai tanár urat, 
hogy a m.-szigeti körnek biztosító szövetkezet alapítását czélozó indít
ványára vonatkozólag, számításokon alapuló véleményét terjeszsze be.

Bogyó S. bemutatja számításait; ezeknek alapjául, hogy reálisakká 
tegye, a legszigorúbb helyzetet kellett fölvennie; azért számításait a 
Fáy-féle halandósági táblázatokra alapította; föltette, hogy a szövetke- 
zet tagjainak száma —  az elhaló és kilépő tagok helyébe újak lépvén —  
állandó marad. Mathematikai pontossággal végrehajtott számításainak ered
ménye, hogy a tervezett szövetkezetnél a halálesetre történő biztosítások-

*) E 44-ből 41-et egymaga a kaposvári kör gyűjtött.
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nál az évi befizetéseit összege alig nehány százalékkal volna kisebb annál 
az összegnél, melyet a nagyobb biztosító társulatok kivannak. E nehány 
százalék sem jöhet azonban tekintetbe, mert az alakítandó biztositó szö
vetkezet aligha kelthetne alaptőke nélkül oly bizalmat, mint a minőnek 
a nagyobb biztosító társulatok örvendenek. Ezért ajánlja, hogy a tanárok 
kössenek tömegesen szerződést valamely biztosító társulattal; ez esetben 
reményök lehet, hogy olcsóbb díjtételeket kapnak.

R e i f  J . osztozik az előtte szóló véleményében, hivatkozik a porosz 
középiskolai tanároknak és a bécsi Konkordiának példájára ; e szövetke
zetek bizonyos összegeket csak akkor ígértek tagjaiknak, a midőn már 
nagyobb alaptőkével rendelkeztek. Ily alaptőke nélkül a szóló, mint 
évekkel ezelőtt, most is azt ajánlja, hogy a tanárok tömeges biztosítás 
által igyekezzenek a biztosító társulatoknál díjkedvezményt kieszközölni.

Deme L . és M üller J . hasonló értelemben nyilatkoznak.
Berecz A . még azon kívánságának ad kifejezést, hogy a választ

mánynak a szigeti kör indítványára vonatkozó véleménye pontos szám
adatokkal megokolva terjesztessék a többi körök elé ; kívánja továbbá, 
hogy a választmány szerezzen biztos tudomást arról, vájjon tömeges biz
tosítás esetén a kiválóbb biztositó társulatok minő kedvezményt adnának.

A választmány végre abban állapodott meg, hogy az önbiztosításon 
alapuló szövetkezet megalakítását a köröknek nem fogja javasolni; ellen
ben ajánlja, hogy a tagok egyesülten egyszerre nagyobb számmal kösse
nek szerződést a legnagyobb bizalmat élvező biztosító társulatokkal. A 
kieszközölhető kedvezmények megtudakolásával a választmány R e if J.-ot 
bízta meg, a biztosító társulatok és az egyesületi tagok közt a közben
járást esetleg a választmány fogja teljesíteni.

Szomorú tudomásúl szolgált A ujeszky L ipó t IV. kér. községi reál
iskolai és Lasztókay László  eperjesi főgymn. tanárok elhunyta.

Az egyesületbe beléptek Olasz Gyula  sz.-udvarhelyi ev. ref. kol
légiumi h. tanár, aj. dr. Vajda. E., és Balassa Benő középkeresk. isk. 
tanár Zala-Egerszegen, aj. Hofer К.

A választmány végre egy tanár özvegyének 25 frtnyi segélyt sza
vazott meg. В . K .

II. A körök.
A mármarOS-SZigeti kör február havi első gyűlése 7-én, Trefort 

Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter úr születése napján volt, a 
mely alkalom arra késztette a kör elnökét, hogy a szokatlan nagy szám
ban összesereglett tagtársakat a gyűlésnek díszüléssé nyilvánítására kérje 
fel és egyúttal azt indítványozza, hogy Magyarország tanügyének kiváló 
oszlopa iránt érzett tiszteletüket táviratban tudassák az ünnepelt férfiú
val. Az elnök javaslatait közlelkesedéssel fogadta a kör. Ez után Décsey 
Janka körtag olvasta fel az ez alkalomra irt élet- és jellemrajzot, ékes 
szavakkal, a lelkesedés melegével, a meggyőződés bensőségével, a hála 
kifejezéseivel méltatva a minisztert, mint tanügyi politikust, tudóst és

39*
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embert. Az emelkedett hangulatú szépen felolvasott dolgozat a kört lelkes 
éljenzésre ragadta.

Február 13-án a kör tagjai ismét egybe gyűltek egy fontos eszme 
tetté érlelése, a felolvasások rendezése végett. Ez alkalommal a gyűlés 
bizottságot választott a rendezés és programúi keresztülvitelére. Helyisé
gül e bizottság a megyeház nagy termét eszközölte ki s az első felol
vasást márczius 6-ára határozta. A programúi szerint első felolvasó M olnár 
R ezső  dr. volt „A színek, hangok és a kedély hármoniájáról“ írt elme
futtatásával, melyben a physikai törvények világa mellett igyekezett a 
hallgatóságot meggyőzni ama viszony bensőségéről, melyben a színek, 
hangok s a kedélyállapot egymással állanak. Az előadást élénk taps 
jutalmazta. Második D écsey  Janka  „A nő a házban“ czimü értekezése 
volt, mely a családiasság, munkatakarékosság, háztartás és tisztaság esz
méit hirdette a nagy számmal összesereglett nőközönségnek. A szép dol
gozat mély hatást tett a hallgatókra,

Érdemleges ülésünk márczius hó 7-én volt, melyben a kör köszöne
tét nyilvánította a felolvasóknak. Majd Roth Samu dr. indítványát tag
lalta, mely „Az osztályozásról, különös tekintettel az általános osztály
zatra“ szól. A tárgy minden körtagot ösztönzött a felszólalásra s valameny- 
nyien megegyeztek abban, bogy az osztályozás egyöntetűsége az állam 
és felekezetek összes intézeteiben elodázhatatlanúl szükséges. Az osz
tályzatoknak jelenben dívó sorrendjét (jeles, jó, elégséges, elégtelen) 
nem tartja a kör kielégítőnek, főleg az elégséges és elégtelen között 
talál nagy távolságot, melynek alkalmas jegygyei és szóval való megje
lölésére fölhívja az érdeklődők figyelmét. Kívánatossá teszi ez áthidalást 
az a körülmény, hogy az egyes tantárgyakban vagy egyes tantárgyban a 
többiek mellett gyenge tanuló az elégtelen jegygyei az épen semmi ered
ményt feltüntetni nem képes tanulók színvonalára sülyed, pedig a gyen
gén kezelt tárgyból is tud annyit, a mennyinek elsajátíthatását e tárgy 
iránt való fogékonysága megenged. Tehát egy olyan érdemjegy volna 
megállapítandó, mely, míg az illetőnek az egy tárgyban gyenge felfogását 
kifejezi, addig őt sem javításra, sem osztályismétlésre nem kényszeríti. 
Az általános osztályzatnak a kör pártolója, s annak megállapításánál az 
összes tárgyakból nyert tanjegyek középértékét találja legigazságosabbnak, 
úgy, hogy a jegyek összegének a tárgyak számával történt elosztásából 
származó hányados lenne az irányadó. Természetes, hogy az elégtelen 
tanjegyet kapott tanuló általános osztályzatában az elégtelen a döntő, ha 
másból bármily jó tanjegyekkel bir is.

Kováts A ntal, a kör jegyzője.

A Sümegit! kör f. é. február hó 12-én tartott ülésén Földi János 
előadó megismertette a tanárok életbiztosítására vonatkozó mármarosi 
indítványt és a köröknek e tárgyban nyilvánított nézeteit, melyek alap
ján a sümeghi kör sem tartja azt kivihetőnek. Ezzel kapcsolatban tár
gyalta a kör az előadónak ama kérdését: mikép lehetne a felekezetek és 
községek által f'entartott középiskolák nyugdíj ügyét rendezni ?

Az előadó szerint úgy volna lehetséges, ha sikerülne oly n y u g d íjs z ö -
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v e tk e z e te t alapítani, melynek a la p tő k é jé t a szóban forgó intézetek fentartói 
szolgáltatnák s erre a czélra nyugdíj-alapjukat felajánlanák s esetleg kiegé
szítenék.

E nyugdíj-szövetkezetnek ez  é lj  a  : 1. A tagoknak 30 évi szolgálat után 
vagy munkaképtelenség esetében nyugdíjat biztosítani. 2.-Valamely tag bár
mikor történő elhalálozása esetén özvegye és árvái részére nyugdíj czimen 
bizonyos évi összeg biztosítása

Minthogy államsegély nélkül ily szövetkezet létesítése alig lehetséges, 
az előadó ennek az állam által történő kezelését ajánlja.

Az évi kiadások födözésére a következőket ajánlja : 1. az alaptőke kama
tait, 2. az iskolafentartók évi járulékait, 3. a tanárok által fizetendő évi tag
sági díjakat, 4. évi államsegélyt.

A szövetkezet létesítése körül az előadó a következő szempontokat 
és számításokat ajánlja figyelembe : 1. A szövetkezetbe tartozik lépni minden 
rendes tanár, ki oly intézetben működik, mely e szövetkezetnek alapító 
tagja. — 2. A tagok oly arányban élveznek nyugdíjat, a minőben intézetük 
s ők maguk hozzájárultak a szövetkezet alaptőkéjéhez, illetve költségeihez ; 
az özvegyek és árvák részére ellenben bizonyos minimum volna megállapí
tandó, melyből — ha szűkén is — megélhessenek. Ugyanez áll a munkakép
telenekre nézve is. Ha az özvegy újra férjhez megy, nyugdíja megszűnik s 
ugyancsak a teljesen árváké is bizonyos korban, mikor önállóságra jutnak. — 
3 A tagsági díjak arányosan fogyó részletekben fizethetők. — 4. Oly tagok
nak, kik már intézetük nyugdíj-alapjához hozzájárultak, ez összeg a szövet
kezésbe lépéskor betudandó.

A szövetkezet alakulását következő számításra alapítja az előadó : Fel
téve, hogy 84-re rugó községi protestáns és gör. kel. középiskola közül csak 
70 is tömörülne ily szövetkezetté s ezek 3000 írttal járulnának az alaptőke 
megteremtéséhez. 210,000 írttal megalakulhatna a szövetkezet.

Az évi kiadásokat hozzávetőleg így állapította meg az előadó : 1. Adó 
és kezelési költség czímén körülbelül 12,000 frt. — 2. Nyugdíjakra fordítható 
összeg körülbelül 38,500 frt, melyből 500 tagnak 5 százalékára jut átlag 
fejenkint 1000 frt nyugdíj, azaz 25,000 frt. Munkaképtelent számítva 500 tag
ból 1%-ot évi 600 frt nyugdíjjal, összesen 3000 frt. Özvegyekre s árvákra 7% 
után családonkint 300 írtjával 10,500 Irtot tesz ki.

A kiadások födözésére következő jövedelmi források szolgálnak : 1. Az 
alaptőke (210,000 frt) évi 4 %-os kamatai =  8400 trt. — 2. Az intézetek évi 
járuléka átlag 50 írtjával, azaz 70X50=3500 frt. — 3. A tagsági díjakból 
(500 tag után átlag fejenkint 40 frt.) 20,000 frt. — 4. Államsegély közel 
20,000 frt.

A kör elvben elfogadta az előadónak javaslatát, ki azt a többi 
köröknek is ügyeimébe ajánlja.

A márczius 5-én tartott gyűlésen O rb á n  L a jo s  a szorgalmi jegyek 
behozatalának kérdését fejtegette.

Előadása bevezetésében ama körök véleményeit foglalja össze, melyek 
e tételt szintén tárgyalták és sajnálatát fejezi ki a fölött, hogy egynéhány 
kör tudósításában sem e tárgy körül fölmerült eszmecserét nem tette közzé, 
se nem okadatolta az ugyan e tárgyban hozott határozatot vagy épen csak 
ama tény constatálására szorítkozott, hogy az illető tételt tárgyalta. Ha egy
általában az egyes köröknek érdekében van, hogy működésük a többi kör, 
illetőleg a tanárvilág hasznára váljék, akkor ismertessék a Közlönyben azokat 
az elveket, melyeket egyes tételek megvitatásánál kifejtettek. Az előadóval 
együtt a kör is határozottan elitéli az olyan köri tudósítást, mely legalább az 
érdemleges részben kimerítő ismertetés helyett egyszerűen csak az illető tétel 
tárgyalását s annak a kör által történt elfogadását vagy elvetését constatálja. 
Hogy mennyire fontos a tétel körül kifejtett elveket s a hozott határozat 
kellő megokolását ismertetni, az előadó már azon körülménynyel is bizonyítja, 
hogy a fiumei kör okadatolásának egyes pontjai, melyek a szorgalmi jegyek
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behozatala ellen szólnak, őt (az előadót) még jobban meggyőzte, negativ utón, 
a behozatal szükségességéről, a mit már a priori is kimondott. A fiúméin 
kívül még csak két kör, a trsztenai és a beszterczebányai adott érdemleges 
tudósítást e tétel megvitatásáról s az utóbbi két körnek a behozatal mellett 
szóló okaiban előadó is osztozik s azokat még a következő okokkal támo
gatja. 1. Szorgalom, tehetség és előmenetel közt okszerű összefüggés létez
vén, a szorgalom közvetetlen oka az előmenetelnek, közvetett oka pedig az 
értelem fejlődésének. E fontos ténynél fogva minden alkalmat meg kell ragadni, 
hogy a tanuló szorgalmát fejleszszük. 2. A szorgalom a tanuló szabad akara
tától függő tény ; az előmenetel azonban, a mennyiben a tehetségtől is függ, 
nem egészen; miért osztályozzuk csak az utóbbit,f amazt pedig nem? 3. Az 
intő levelek s a főigazgatósághoz felterjesztendő statisztikai kimutatások, 
melyekben az elégtelen classificatió okát ki kell tenni, szintén utalnak a szor
galom osztályozásának szükségére. Egyúttal szükségesnek véli, hogy szor
galmi jegy minden tantárgyból adassék, minthogy az azokban kifejtett szor
galom különböző fokú lehet; jónak tartja továbbá, hogy ezen jegyek az elő
menetel calculusaival egybehangzók legyenek. A szorgalom osztályozásának 
közvetetlen hasznát abban látja 1. hogy a tanuló ambiczióját emeli. 2. A bizo
nyítvány és értesítő csak ily módon lehet egészen tárgyilagos. 3 A tanárt is 
serkenti a tanuló behatóbb megfigyelésére.

A kör tagjai osztatlan érdeklődéssel hallgatták végig az előadó 
értekezését, és a kör élénk eszmecsere után kimondotta a szorgalmi 
jegyek behozatalának szükséges voltát.

H o rvá t R e zső , a kör jegyzője.

A fiumei kör február 12-én tartott ülésének kiegészítéséhez pót
lólag közöljük a következőket. Tárgyaltatott ez ülésben még e kérdés is: 
Mimódon volna elérhető a család érdeklődése az iskola iránt? Előadó: 
D a lm a rtc llo  A r tu r .

Az előadó kötelességeket ró a szülőkre és tanárokra egyaránt, a )  A 
szülők kötelességei : 1. Bármilyen legyen a szülők polgári állása vagy anyagi 
helyzete, fiaik nevelésénél tartoznak tekintélyüket érvényesíteni; sőt azt a 
tanárok rendelkezésére bocsátani. 2. Kívánatos, hogy a szülők mennél gyak
rabban érintkezzenek fiaik tanáraival, főkép ha az időszaki jelentésekben 
rossz jegyeket visznek haza; vagy az ellenőrző tanácskozmányokból kifolyó
lag rossz viselet vagy előmenetel miatt megintésre szóróinak. Az ilyen infor- 
matiók alapján aztán jutalmazniok vagy büntetniük kellene otthon fiaikat. 
3. A szülők tartoznak fiaikra felügyelni kötelességeik teljesítésében. 4. Tudo
mást szerezni maguknak az iskola fegyelmi szabályai felől. 5. Tanúsítsanak 
mindenütt és mindenkor tiszteletet a tanárok iránt és tartózkodjanak azoknak 
birálgatásától fiaik jelenlétében. 6. Látogassák a nyilvános vizsgálatokat, hogy 
megismerjék a tanítás menetét, fiaik előmenetelét vagy hátramaradását és a 
tanárok buzgalmát. — b) A tanárok kötelességei: 1. Mívelje a tanár tanít
ványának nemcsak szellemét, hanem szívét is. 2. Értesítse a szülőket a fiaikra 
rótt büntetésekről; sőt bizonyos fontosabb dolgok megbeszélése végett sok
szor czélszeríi a szülőt az intézetbe hivatni; mert 3. A tanárnak el kell ismer
nie a szülőnek tekintélyét fia fölött. 4. Szerezzen magának a tanár sympathiát 
a családok és a tanulók részéről előzékenysége, szorgalma, buzgalma és tudo
mányâ  által. 5. Közeledjék a tanár a szülőkhöz, valahányszor azt a tisztesség 
határai között teheti, mert csak így győződnek meg a tanulók arról, hogy a 
tanár szüleiknek barátja. fc>. Ilyen találkozásra kedvező alkalmat szolgáltat az 
iskolai ünnepek és nyilvános népszerű felolvasások rendezése. 7. Kívánatosnak 
tartja, hogy az ilyen paedagogiai kérdések az iskolai értesítők értekezéseinek 
tárgyát  ̂képezzék, hogy így a szülők is alkalmat találva azokat tanulmányozni, 
me&győződjenek arról, hogy az iskola nem idegenkedik tőlük.

Lalmartello tanárnak ez igen szépen kidolgozott értekezését, melyet
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itt csak kivonatosan ismertetünk, a kör kiváló érdeklődéssel hallgatta 
végig és az előadó nézeteit mindenekben magáévá tette.

A márczius 8.-án tartott havi ülésen dr. Erődi elnök mindenek
előtt nyilatkozatra hívja fel a kört, hogy az orsz. tanáregyesület ez idei 
közgyűlésének megtartására nézve milyen véleményben van ? E kérdést 
azért intézi a körhöz, hogy a központi választmány Fiume városa podestá- 
ját még ideje korán megkereshesse és hogy a közgyűlést előkészítő 
bizottságok munkálkodása késedelem nélkül foganatba vétethessék A 
szép számmal megjelent köri tagok egyhangú nyilatkozata annak az óhaj
tásnak ad kifejezést, hogy az idei közgyűlés, a múlt évi közgyűlésnek első 
uapján hozott határozatához képest; Fiúméban tartassák meg s felkéri az 
elnököt, hogy a kör emez óhajtásának közlése végett magát a központi 
választmánynyal érintkezésbe tegye. Az elnök ezután a napirendre térvén, 
bemutatja a közp. választmány által a körnek tárgyalás végett küldött 
újabb kérdést : „Az osztályozásról, különös tekintettel az általános osztály
zatra A kör e kérdést illetőleg mindenekben egyetért a szepesi kör 
január havi ülésében dr. Roth Samu által előadott véleménynyel (lásd a 
februári füzetet 404. 1.).

Ezen fölül tárgyaltunk még két kérdést, a )  A máramaros-szigeti 
kör indítványa a tanárok kölcsönös életbiztosítását illetőleg. E lőadó: 
B e r e c z  G y u la .

Az előadó mindenekelőtt kijelenti, hogy az indítványt, úgy a mint 
van, elfogadásra nem ajánlhatja; mert 1. az illető szövetkezetnek mint külön 
testületnek alakítása sok nehézségbe ütközik ; továbbá ama fizetési kötelezettség 
mellett, a melyet az indítványttevők hoznak javaslatba, bármely biztosító társaság 
elvállalja a biztosítást. 2. Az indítvány 3500 tagra számít, a mi a legvérmesebb szá
mításnak is túlzott, mert a fiatalabb nemzedék, tehát a létszám harmadánál több 
nem is lépne be. 3. Feltéve, hogy a 3500 tag összekerül, még akkor is aligha 
reménylhető, hogy a gyengén dotált felekezeti tanárok a díjak fizetésére képe
sek legyenek; mert felvéve 2%  halálozást, 3500 tagnál 70 halálozási eset 
fordulna elő, a mi 140 frt évi kiadást okozna. Épen ezért a szövetkezet fenn
állására nézve távolról sem lát olyan garantiát, a milyet a nagy közönség 
más életbiztosító társaságok fennállásának nyújt. Tekintve azonban az eszme 
életrevalóságát, a maga részéről a következő indítványt teszi: A segélye
zést csak oly alakban és mértékben tartja lehetőnek, a mennyiben az az orsz. 
tanáregyesület kebelében létesülhet. Ismeretes egyébiránt, hogy az egyesület 
a segélyezés szép cselekedeteit tehetségéhez képest eddig is sokakkal szem
ben gyakorolta és gyakorolja most is ; ugyanazért a már létező segélyegye
sületet a mely aránylag elég szép tőkével rendelkezik kibővíteni óhajtaná 
olymódon, hogy 1. az orsz. tanáregyesületnek rendes tagja egyszersmind 
a segélyegyesületnek is rendes tagja. 2. Az egyesületi tagsági díj 4 írtról 
6 forintra emeltetnék; ebből 4 forint az egyesület czéljaira, 2 forint 
pedig a segélyalap javára fordíttatnék. Ilymódon az egyesületnek éven- 
kint 3000 forint állana rendelkezésére ; ideszámítva az alapítványok ka
matait és egyéb járulékok után remélhető 600 frtnyi összeget. Az egyéb 
járulékok alatt érti a körök által rendezendő felolvasásokból vagy hangver
senyekből befolyható jövedelmet is. A segélyezést aztán csak oly mértékben 
gondolja létesítendőnek, a mennyiben az halálozás, hosszas betegeskedés vagy 
más baleset által előidézett pénzbeli zavart volna hivatva kiegyenlíteni. Az 
intézkedési jog mindenkor az e czélra külön választandó bizottságot illetné, 
az illető kör meghallgatása mellett.

A kör helyesléssel fogadta Berecz tervezetét, melynek bővebb kidől-
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gozására háromtagú bizottságot választott. A bizottság tagjai: Berecz 
Gyula. Bresiger Lajos és Dalmartello Artur.

h ) Kéressék fel a magas közoktatásügyi kormány a classicai okta
tás előmozdítása végett képes atlaszok beszerzésére. Előadó: F e s t  A la d á r .  
Az előadó e kérdésnél is azt kifogásolja, hogy nincsen kellőleg megokolva. 
Egyébiránt az ókori reáliák ismeretének az ifjúság közt való terjesz
tésére czélravezetőnek tartaná egy Rieh-féle illustrált müszótár kiadatását 
és használatát segédkönyv gyanánt.

A kör Fest nézetét elfogadja.
Gribovszhy J e n ő ,  a kör jegyzője.

A csurgói kör márczius 2-án tartott gyűlésének legjelentősebb 
tárgya Kondor J. felolvasása volt „a németnyelvi oktatásról".

Az értekező kiinduló pontja ez : Non scholae, sed vitae discimus. A 
magyar helyzeténél fogva különösen kénytelen idegen nyelveket tanulni s első 
sorban a németet. Nélkülözhetetlen ez itthon úgy, mint a külföldön. E szem
ponttal az iskolának is számolnia kell. Másodszor a tanférfiú rá van utalva a 
német kézikönyvekre. És végre : a német irodalom jobb termékeit ismernie 
kell minden miveit embernek. Legfőbb ellenvetés a germanisatió, de ettől nem 
félthetjük az intelligentiát, ha alaposan tanítjuk a magyar nyelvet. A tauterv 
aránylag sokat kiván a nyelvoktatásban. Az erre adott idő (19 és 18 óra) 
kevés. Különösen a ref. gymnasiumokban, hol a tanulók túlnyomóan magyar 
anyanyelvűek és itt mégis az állami iskolák mértékét alkalmazzák kevesebb 
óraszám mellett A latin nyelvre több mint kétannyi idő van adva s mégis 
elégedetlenek az eredménynyel, pedig a német nyelvnél kettős czélt kell szem 
előtt tartani: az elméletit és a gyakorlatit. A gyakorláshoz idő kell. A görögre 
valamivel több idő jut és mégis aránylag kevesebbet kiváltunk. Ez állapoton 
segíteni kell, vagy azzal, hogy követeléseinket mérsékeljük s az oktatásnál 
egyik vagy másik szempontot háttérbe szorítjuk, vagy legalább némileg az 
által, ha (különösen a ref. felekezetnél) a magyar nyelv elvett óraszámait a 
némethez csatoljuk.

A kérdés vitatásában részt vettek L á z á r  I . és B á t o r t  L .  Az 
előbbi vádolja az intéző köröket, hogy túlságos ideális szempontnak 
engedtek s a czél elérésére kellő eszközöket nem nyújtottak. A tanterv 
megelégedhetnék kevesebb eredménynyel. csak annyit kívánva, hogy a 
tanuló a középiskolákból távoztakor könnyebb szöveget megérthessen s 
fordíthasson. B ú t o r i  X. hangsúlyozza, hogy a közönség a gyakorlati ered
ményt várja, ellenben a tanterv készítői —  bár emlegetik a gyakorlati 
elvet is — az alaki képzés érdekét tekintik. A baj elhárítására főnek 
tartja a gyakorlati czél kitűzését, elvetendőnek az irodalmi müvek 
ismertetését.

A kör a kettős czél elérésére a német-nyelv tanítására kitűzött 
óraszámot határozottan kevésnek látja, de mivel a tanórák szaporítására 
remény nem lehet, az irodalmi müvek ismertetését akadálynak tartja s 
ezért elejtendőnek, hogy az órákat tisztán a gyakorlat számára foglalhas
suk le. A ref. középiskolák számára készült tanterven pedig azt a vál
toztatást javasolja, hogy a magyartól elvett idő a németre fordíttassék.

A család és iskola közötti kapcsolat tárgyalását H o r v á th  J .  vállalta 
magára. A közgyűlés által kitűzött kérdések pedig kiosztattak a kör tag
jai közt kitanulás végett. K u lc s á r  E n d r e , a kör jegyzője.
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A nagybányai kör legutóbbi r. havi gyűlését márczius 7-én tar
totta meg. Előadó ez alkalommal H o r v á t h  H e n r i h  tagtársunk volt, ki a 
következő kérdést fejtegette: „Mi szerepe van a geometriai rajz-oktatás
nak a gymnasiumi nevelés körében ?“

Az előadó szerint ez oktatásnak czélja : a szép érzék fejlesztése s e 
felelet után értekezésében ismerteti a módszert, a mely által ő e czélt az 
I—IV. osztályokban legkönnyebben elérhetőnek tartja. Azt állítja, hogy a III. 
és IY. osztályban nagyon fontos a szabadkézi rajz, mit a gymnasiumi utasí
tások is megengednek ugyan, de erre kevés a két óra, s legalább három óra 
kellene, hogy két órán át mértani, egy órán pedig szabadkézi rajz taníttatnék. 
A szépérzék fejlesztésére legczélszerűbb a gyps-minták rajzoltatása; igen 
üdvösnek mondja, különösen házi dolgozatokúi, a mezei virágok után önállóan 
szerkesztett színes csoportozatokat. Véleménye szerint azonban a rajzoló geo
metria tanítása gymnasiumainkban, jelenlegi terjedelmében nem felelhet meg 
a kitűzött czélnak. Azt állítja, hogy ma annak a tanulónak, ki a gymnasium 
IY. osztályát elvégezte, nincs helyes felfogása, Ítélete és kellő fogékonysága 
sem a művészet, sem a gépészet iránt; ez okból származtatja a szülők azon 
gyakori panaszát : „hogy a gymnasiumi rajz tanításnak nincsen semmi értelme.“ 
Szerinte e „nálunk dívó bajon csak úgy lehetne segíteni, ha még a gymna- 
siumok felsőbb osztályaiba is behozatnék a rajz, heti két órában, ha nem is 
mint döntő tárgy, de legalább mint kötelezett.“ Végül előadja, hogy ez eset
ben mint lehetne a felsőbb osztályok e nemű tananyagát kellőleg beosztani. 
Tudja ő azt is, hogy az ehhez szükséges időt mely tantárgyaktól lehetne 
elvonni ; „de arról hallgat.“

Az előadás élénk eszme-cserét keltett.
B e n ő  J. Bevárd, a kör jegyzője.

A kecskeméti kör f. é. márczius hó 8-án tartott rendes havi 
gyűlésén a szepesi körnek a szorgalomjegyekre vonatkozó indítványa 
T irc zJ c a  A n t a l  főreálisk. tanárnak adatott ki előterjesztés végett.

A kör tagjai már magán úton ismerték a Közlöny szerkesztőjének 
levelét, melyben a körnek múlt gyűlésében hozott bizalmi szavazatáért 
köszönetét mond ; ez ülésen a fölött jelezte örömét a kör, hogy az illető 
részéről az a megfelelő és czélzott fogadtatásban részesült.

A napirend első^tárgya T i r c z h a  A n t a l  előterjesztése volt a t o r n a t a n í t á s  
kérdésében, melynek conclusiója oda terjedt, hogy a reáliskolai utasítá
sokban kifejtett tanterv a gymnasiumban is életbe léptetendő volna, 
örömmel tapasztalhatván különben azóta, hogy az időközben megjelent 
gymnasiumi utasításokban tényleg az óhajtás valósult is. Egyébiránt hang
súlyozta előterjesztésében az előadó annak szükségét is, hogy a gymna- 
siumoknál is mindenütt megfelelő téli tornaterem létesíttessék és a torna- 
tanítói állás a tanulók létszámának megfelelően rendszeresíthessék, hogy 
minden osztály a megfelelő óraszámmal túlságos sokaság nélkül vehessen 
részt a tornázásban.

A kérdés fölött megindult eszmecserében különösen K a to n a ,  M i h á l y  
ref. főgymn. tanár fejtette ki abbeli nézetét, hogy míg nagy városokban, 
főleg fővárosban a formázás rendszeres keresztülvitele az ifjak testi fej
lődése tekintetében nagyobb fontossággal bir. addig vidéki, főleg kisebb 
városokban, hol az ifjú amúgy is elég mozgásban részesül, már kevésbbé ; és 
túlzásnak tartja pl. teljesen megfelelő téli tornahelyiség hiánya miatt
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az iskola létezését is kérdésessé tenni. Különben a kifejtett elvekhez 
hozzájárul. Ily értelemben mondta ki a kör is határozatát.

Utána E r d é ly i  K á r o ly  k. r. főgymn. tanár ismertette Svédország 
k ö z é p is k o la  ü g y é t H. Klinghardt ily ez. műve után : Das höhere Schul
wesen Schwedens und dessen Reform in modernem Sinne. Rámutatott a 
mű tendentia j ára, hogy a latin és görög nyelv lassanként és tapintato
san eltávolíttassék. Összehasonlította Olasz-, Kémet- és Svédország modern 
iskolaügyét és hangsúlyozta a svéd iskolaügy előhaladottságát. Röviden 
felemlítette a svéd iskolaügy történeti fejlődését, majd áttért a jelenlegi 
állapot vázolására. Bemutatta az iskolai elöljáróságot: minisztérium, 
ephorusok (püspökök), consistorium, inspector scholae, rector; szólt 
továbbá a censorokról, vizsgálati tanulókról és a tanárokról (lector, adiunct 
extra Járare, lárare candidat), tanárok fizetéséről, tandíjról, a tanítás 
általános berendezéséről. Utóbbinak részletes beosztásáról a következő 
alkalommal fog szólani. A nagy érdeklődéssel és élvezettel hallgatott 
felolvasás folytatásának ígérete megörvendeztette a kört.

D r .  S z o m b a tiig  I s t v á n , a kör jegyzője.

A selmeczbányai kör márcz. 10-iki gyűlésén S z i tn y a i  E le k  ismer
tette Ziller Tuiskon „Allgemeine Paedagogik“ czimü munkáját és tün
tette fel az abban foglalt szép nevelés-tanítástani elveket.

Az előadó a mű ismertetése előtt saját álláspontját jelezte, kiemelve, 
hogy oly időben, midőn a vásári munka és a reclam még a tudomány s így 
a paedagogia terén is mindennapos, midőn a kiváló érdem és kitűnő termékek 
méltánylásánál minden mértékegység nélkül Ítélünk, nehéz dolog oly műnek érté
kéről szólani, minő a bemutatandó munka. Abból az elvből indulva ki, hogy 
minden emberi műnek értéke attól függ, mennyire szolgál az egyesnek és a 
köznek boldogítására, Ziller Tuiskon munkáját nemcsak a paedagogia nagy 
haladásának, de valóságos áldásnak tekinti.

Ezek után a munkából egyes részeket mutatott be. Ziller mindenek
előtt a fejlődő lelki életet vizsgálja. Természeti és szerzett hajlamot külön
böztet meg; az elsőt örököljük, az utóbbit a legelső gyermekévek benyo
másai adják. A dajka, környezet, tartózkodáshely a vidék által keltett 
legelső benyomások a fejlődő lelki életnek határozott irányt adhatnak. Mind
ezen benyomások képzetkörökké alakulnak. A képzetkörökben maradandó 
productumok, azonosan lefolyó működések, keletkeznek, melyek emlékező 
tehetség, ész, érzelem stb. nevek alatt ismeretesek. De ezen productumok 
a különböző képzetkörökben feltűnő különbözően lehetnek kifejlődve. Az 
egyik pl. helyre, a másik számra emlékszik igen könnyen : az egyik 
növendék bizonyos sphaerában nagy phantasiáju, mély érzésű, jó emlé
kező tehetségű, előre törekvő, a másik téren talán épen ellentéte ennek. A 
mit megtehetünk az egyik képzetkörben, nem következik, hogy azt egy 
másik körben is megtehetjük •, ez erők ugyanis ahhoz a talajhoz kapcsolód
nak, melyen kifejlődtek, azon képzettartalomhoz, a melyen termettek. Ha 
tehát azt akarjuk, hogy egy bizonyos lelki erő, egy productum egy másik 
képzetkörben is tunctionáljon, ehhez az úgynevezett formális képzés szüksé
ges. Nincs tudomány, mely egymagában formálisan képezzen Az úgynevezett 
szellemi gymnastika, melyet némelyek a classikus nyelveknek, mások a ma- 
thematikának tulajdonítanak, csak olyan gymnastika, milyet más tárgy is 
nyújthat, és korántsem ezek az egyedüli formális képző stúdiumok. A formá
lis képzésnek három feltétele van : 1. gondolatok, érzelmek és más lelki pro
ductumok, melyek egy képzetkörben ki vannak fejlődve, csak úgy vihetők át 
egy más képzetkörbe, ha e két kört oly szoros kapcsolatba hozzuk, hogy a
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productumok ez új körben is ismétlődhetnek, 2. ha az a bizonyos anyag mind 
a két körben fogalmilag van kiképezve, 3. ha elegendőleg ismert.

Ziller paedagogiáját három részre osztja fel : a vezetésre, az oktatásra 
és a fegyelmezésre vagy jellemképzésre.

1. Az iskolai vezetés főbb elvei : 1. világos, jó levegőjű, alkalmas pa
dokkal biró helyiség, 2. a tanulót mindig foglalkoztatnunk kell, 3. a parancs, 
esetleg büntetés, 4. a tanár személyiségének, majd szellemi felsőségénél fogva 
hódító, majd szeretetreméltóságából folyó vonzó hatalma. A tanuló szemei 
mindig a tanáron függjenek, a kérdés mindig az egész osztályhoz szóljon.

II- Az oktatás. A nevelő-iskolák nem közvetetlentíl a tudást és tehetést 
czélozzák ; előttük mint czél inkább a növendék személyes akarata, a szemé
lyiség ideálja lebeg. Minden tanóra az akaratnak iskolája legyen. Az erkölcsös 
akarat az összes tehetségek koronája, ez minden lelki irányt magában foglal
hat. Hogy akaratot nevelhessünk, tudnunk kell 1. hogy az akaratnak van 
czélja, minden tanítási óránkban tehát bizonyos czélból induljunk ki, 2. az 
akaratban van valami vonzó, legyen tehát vonzó és kellemes az oktatás órája, 
érezze magát jól a növendék, 3. az akaratban van továbbtörekvés, keltsünk 
tehát a növendékben vágyat egy irányban, 4. az akaratban egy lelki iránynak 
túlsúlyát látjuk a többi felett-, ennek felébresztésére a tanításnál erős, élénk 
képzetek kellenek. Az ily lelki állapot, a melyben más vágyakat elnyomva 
egy czél érdekében, kellemesen folyton tovább törekszünk, érdeknek nevez
tetik. Ez az akarat gyökere.

Az előadó ezek után még Ziller általános módszertanát ismertette. 
Ziller a tanmenetben öt fokot különböztet meg. 1. Az analysis. A tanmenet 
e fokán mind azt a meglevő régi ismeretet, mely a tanulandó újra vonatko
zik, fel kell eleveníteni, összeállítani, megerősíteni. Ez az új czél tekintetéből 
történő, összehozó megújítása a réginek mindig társalgás és beszélgetés és 
nem examiriálás alakjában történjék. Csak a hol van mihez kapaszkodnia az 
újnak, lesz az új, a tanulandó appercipiálható. Az apperceptió az újabb kép
zeteknek elsajátítása a régiek által. 2. A menet második foka, a synthesis, 
minden tanulandóból kisebb egységeket alkot; e kisebb egységekbe a tanító 
belemélyed, megmagyarázza a bennök levő általános ítéleteket, elveket, ethikai, 
aesthetikai igazságokat, a lényegest az esetlegestől elválasztja, s mindezen 
megállapított új dolgokat többszörösen elmondatja. 3. Az associatió. Ez az 
így tanult újhoz oly példákat csatol, melyek ugyanazt az általánost, ugyan
azt a törvényt fejezik ki, mint az új. Az anyag ismert legyen, de ugyanazt 
az igazságot fejezze ki, mint az új. Az új igazságot tehát, hogy formális 
képzés jöjjön létre, mind azzal a gondolatkörrel kell kapcsolatba hozni, a 
melyekre vonatkozik, mert a fogalmi új csak arra lesz alkalmazható, a mivel 
kapcsolatba hoztuk. 4. A systema fokán a tanult újat, mint fogalmilag is 
megállapítottat a tudomány rendszerében őt megillető helyre teszszük, azaz 
helyet jelölünk ki neki a tudomány rendszerében. 5. Az utolsó fok, a metho
dus foka tulajdonkép az újnak begyakorlása más ismert anyagon.

A kör tagjai valamint a megjelent vendégek is nagy érdeklődés
sel hallgatták az előadó ismertetését, s ezért s nem különben azon ígé
retéért, hogy a jövő gyűlésén Ziller nézeteit a jellemképzésről is szán
déka bemutatni, köszönetét mondtak az előadónak. Mivel abban, hogy 
az ismertetés igen sikerült volt, mindnyájan egyetértettünk, az ezután 
következett eszmecserében a tagok legtöbbje inkább Ziller elveit és 
ezek alkalmazhatóságát vette bírálat alá. S u lc z  E n d r e  felemlíti, hogy 
a tanárképző gyakorló iskolájának I. osztályában Ziller szellemében 
eljárva sokra haladhatott növendékeivel; csak arra kell ügyelnünk, hogy 
a tanultak összefüggő elmondatását és a tárgyismeret biztos megszerzését 
a mellett el ne hanyagoljuk. M ic s in a y  J á n o s  szerette volna, ha az elő
adó a tanmenet 5 fokozatának alkalmazhatóságát különféle tantárgyak
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ból vett néhány példán is kimutatta volna. J e z s o v ic s  K á r o ly  a figyelem 
ébrentartására a mathematikában még azt a módot is alkalmazza, hogy a 
tárgyalt szabálynak az iskolában való írásbeli fogalmazását is megkívánja 
növendékeitől. Z in c ll B é la  különösen kiemeli, hogy Ziller szerint mily 
nagy szerep jut a tanításnak a nevelésnél is ; hogy a concentratio elvét 
mily szépen alkalmazza ama paedagogus, midőn az általános czélnak 
veti alá az egyes tárgyakat és midőn ezeket egymással kapcsolatban tün
teti fel; hogy nevelése valóságos akaratnevelés, kiváló gondja lévén min
dig az önmunkásságra is. A kör tagjai készséggel elismerik Ziller elveinek 
helyességét, de el nem zárkózhatnak annak érzete elől, hogy alkal
mazhatóságának mintegy a dolog természetéből folyó s így alig leküzd
hető akadálya az, hogy minden nyilvános iskolának határozott ismeret- 
anyag elsajátíttatására kell törekednie, s ez sokszor bizony csak a helye
sebb methodus rovására vihető keresztül.

K i r á l y  E r n ő , a kör jegyzője.

A brassói kör rendes havi gyűlését márcz. 12-én tartotta meg. 
Az elnök bemutatja a főtitkár átiratát, melyben a szepesi kör indítvá
nyának napirendre tűzését és tárgyalását kéri. Az indítvány felvétetik a 
munkaprogrammba s már a következő gyűlésen fog értekezni róla Rom- 
bauer Emil mint előadó. Az elnök utalva a nehézségekre, melyekkel a 
középiskolai tanáregyesület által megindított „Ifjúsági Iratok Tára“ 
czirníí vállalatnak küzdenie kell, felhívja a kör figyelmét ez irányban. 
Kéri, hogy a kör tagjai tegyenek meg minden lehetőt ez üdvös és igen 
hasznos vállalat felvirágoztatására; ismertessék mennél tágasabb körben 
czélját s különösen a tanuló ifjúságot serkentsék ez ügy támogatására; 
e czélból több aláírási ívet köröztet.

Ezután B o u rn á z  E rn ő  értekezik arról a kérdésről, hogy „latin vagy 
német nyelvvel kezdendő-e az idegen nyelvek tanítása a középiskolában ?a

Bevezetésében kijelenti az előadó, hogy a középiskola alatt csak a 
gymnasiumot értheti, mivel latin nyelv a reáliskola tárgyai között nem foglal
tatván, annak tanításáról sem lehet szó; ép úgy felteszi, hogy az idegen 
nyelvvel szemben álló anyanyelv a magyar. A kérdés tárgyalásánál három 
szempontot vesz figyelembe : milyen az anyanyelv s az idegen nyelvek közötti 
viszony; 2. miféle sajátságos körülmények között történik az átmenet az 
anyanyelvről az idegenre ; 3. mi az elérendő czél a nyelvek tanulásánál ? Az 
első szempontnál főszükségnek tartja az anyanyelv grammatikai tudását, ez 
legyen teljesen jó s megbízható alap. Ha ez alap erős, akkor építhetünk reá ; 
átmehetünk az idegen nyelv tanítására. Itt mindenesetre azzal kell kezdenünk, 
mely jobban egyezik a magyarral, melynél könnyebb az átmenet. E szempont
ból mind a latin, mind a német nyelv egymással megegyezik, teljesen rokon 
természetűek lévén, a csak magyarul tudó tanulónak egyaránt nehezek. Itt tehát 
fokozás nem lehetséges. E mellett a németnek elterjedt volta, az életszükség
let inkább megkönnyítené annak tanulását, úgy, bogy a sajátságos körülmé
nyek azt engednék következtetni, hogy czélszerűbb a némettel mint a latin
nal kezdeni. Ámde figyelembe veendő az elérendő czél is. Az előadó nézete 
szerint a latinnyelvből megkívánt eredmény a minimum, melyet lejebb szállítani 
nem lehet. Hogyha pedig ezt fentartjuk, teljes lehetetlen két évet elveszteni, mert 
ez a heti 48 óra helyett 35-re csökkentené az óraszámot s így kérdésessé 
tenné az eredményt. Igaz ugyan, hogy ez esetben felnőttebb tanulókkal volna 
dolgunk s a német nyelvből már elsajátított fogalmakra támaszkodhatnánk, de
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ez nem sokat segít; hisz Németországban és Ausztriában sokkal nagyobb a 
heti óraszám. Más részről a német nyelv megtanulására igen sok alkalom van 
az iskolán kívül, míg a latinra semmi vagy vajmi kevés. Ezek alapján elő
adó a  la t i i t  n ye lv  m e g ta r tá s a  mellett nyilatkozik.

D r .  H o ffm a n n  F r ig y e s  a latin nyelvet azért is elfogadandónak véli, 
mivel ez mint kitűnő nivelláló elem szerepel. Nálunk, hol igen sok helyit 
más és más az anyanyelv, szükségesnek talál egy oly eszközt, mely egy
séges alapot teremt; s erre leggyakorlatibb a latin nyelv, ő  szintén az 
előadó nézetét fogadja el. M é h e ly  L a jo s  pártolja az előadó véleményét, 
csak Hoffmannal szemben, mint nivelláló eszközt, a magyar nyelvet ismeri el. 
R o m b a u e r  E m i l  szintén a latin nyelv mellett szólal fel. Ámbár vannak 
kételyei, vájjon a III. osztályban való megkezdés csakugyan olyan káros 
lenne, mint az előadó állítja; egy részről az ifjak fejlettebb volta, más
részt az a körülmény, hogy csak a jobb rész kerül fel a III. osztályba 
s ismét, hogy kevesebben vannak : mindez sikeresebbé tehetné a tanítást. 
De mivel ez igen kétes, az előadó nézetét fogadja el. Az előadónak 
néhány megjegyzése után a kör egyhangúlag kimondja, hogy a z  id e g e n  
n y e lv e k  ta n í tá s a  a  g y m n a s iu m b a n  a  la t in  n y e lv v e l  k e z d e n d ő  m eg .

Második tárgy : „ A  la t in  n y e lv  a  r e á l is k o lá b a n 11. E kérdés tár
gyalásáról jövőben.

G -öllner K á r o ly , a kör jegyzője.

A kaposvári kör ötödik felolvasó ülésén, márcz. 13-án, a múlt 
gyűlés második tárgyának, a c la s s ik u so k  és r e á l iá k  ez. referátumnak 
megbeszélését vette elő. Kisebbszerü módosítások körül mozgó vita után 
a helyesléssel tudomásul vett előterjesztés pótlékáúl abbeli óhaját fejezte 
ki a kör, hogy a gymnasiumi philologiai múzeum tárgyainak bemutatásáról 
vezetett eddigi használati napló mellett egy kivánság-könyv is álljon a 
philologusok rendelkezésére ; ennek adataiból aztán annál könnyebben és 
gyorsabban lehet majd a szemléltetés körébe tartozó kérdésekre világot 
deríteni, az anyagot és módot rendszerbe foglalni és az esetleg hiányzó 
segédeszközöket beszerezni.

Második tárgyul M e d g y e s i  L a jo s  referált erről a kérdésről: „Mon
dattani alapon tanítsuk-e a magyar nyelvtant az alsó osztályokban ?“

Előre bocsátja, hogy a mondattani alap kérdésének ilyen alakban való 
fölvetését teljesen jogosultnak tartja, jogosúltabbnak, mint ha a gymnasium
ban tanított többi nyelvekre is vonatkoztatjuk. A különböző czél szerint 
ugyanis, mely az egyes nyelvek tanítása elé ki van tűzve, mindenesetre módo
sul a módszer, legalább mások az illető czélhoz vezető eszközök. Hogy 
azonban ezt a kérdést ily szőkébb keretben, kivéve az azt fölvető szabadkai 
kört, a körök alig fejtegették, annak oka, úgy látszik, abban keresendő, hogy 
a kérdést azóta, hogy Szinnyei könyvei napvilágot láttak, , megoldottnak 
tekintették. Előadása folyamán arra az eredményre jut, hogy az alsó osztályok
ban igenis helyesebb a mondattani alapon való nyelvtanítás, mert a mondat, 
mint a beszéd része, a maga egészében és részeiben sokkal érthetőbb valami 
a tanuló előtt, mint a beszédrészek és így biztosabb, erősebb alapot is nyújt 
az alaktani jelenségek szemléltetésére és csoportosítására, mint a szókategoriák. 
Továbbá, mert a szóalakokat nem azáltal teszszük előtte tudatosakká, ha 
mondatbeli összefüggésükből kiszakítva mintegy a levegőben lebegtetjük, hanem 
ha a mondat keretén belül mondatbeli functióikat szemléltetjük. Az egyes 
szóalakok csakis úgy nyernek életet, ha a mondatnak mint szerves egésznek
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részeiként mutatjuk be. Végül az utasítások intentióinak is inkább felel meg 
az ezen a csapáson meginduló és tovább haladó nyelvtanítás, mihez még az 
a kedvező körülmény is hozzájárul, hogy épen ezzel a tárgygyal vagyunk abban 
a, monthatjuk, kivételes helyzetben, hogy van rá egy ez alapon szerkesztett 
kitűnő methodikus könyvünk, a Szinnyeié, moly a legmesszebb menő követe
léseket is kielégítheti.

A vita nélkül, egyhangú helyesléssel elfogadott előterjesztés után 
az elnök-igazgató bemutatta a főtitkárnak hozzá intézett átiratát, melyben 
a kör figyelmét a szepesi körnek az o s z t á l y o z á s t  i l l e tő  a j á n l a t á r a  hívja 
föl. A kérdésről maga az elnök referált. Hosszabb eszmecsere után, 
melyben a kérdés épen nem actualis voltának is akadtak szószólói, a követ
kezőkben állapodtunk meg: 1. Az 1. pontot, mely szerint „kívánatos, hogy 
az osztályozó fokozat valamennyi középiskolánál egyöntetűvé tétessék“ 
változatlanúl fogadja el a kör. 2. Az „általános osztályzat“ megállapítá
sának nehézkes módjánál a szepesiek ajánlatában az eltörölt locatióhoz 
való visszatérést lát, a mit nem óhajt s helyette ismét csak az egyönte
tűség szempontjából az érettségi vizsgálati szabályzat idevágó pontjait 
kívánja általánossá tenni, s ezt viszont úgy, hogy 3. az ily általánosan 
osztályozó jegy az érettségi bizonyítványok mintájára a többi osztálynál 
nemcsak a statisztikában, hanem a bizonyítványban is kitétessék.

Következett P i n t é r  E d e  ily kérdésű előterjesztése : „Vájjon három 
időszakból vagy két félévből álljon-e a tanév ?“

A középiskolai életünkben egymást érő változtatásokból indulva ki, 
örömmel üdvözli sorukban a tanévnek két féléves beosztását rebesgető reformot. 
A mai felosztást már logikai szempontból is inkább feldarabolásnak nyilvánítja. 
A három időszakos beosztás a gyakorlati oldalt tekintve sem állja ki a kritikát. 
Ugyanis : 1. a tananyagnak mostani, irrationális feldarabolása össze sem hason
lítható az ámbár testesebb, de arányos, tájékoztató és mindenek felett termé
szetes két csoportra való felosztással. 2. Mivel a tanítás eredménye minden 
józan gondolkozó előtt nem a sok tanácskozástól s nem is a jegyzői papiros
forgalomtól vagy terhes perczent-számítástól függ, miért ne ülésezhetnénk mi 
kilenczszer helyett csak hatszor, holott így ugyanazon, ha nem jobb eredmény 
mellett megtakarítanánk két ellenőrző és egy módszeres tanácskozmányt. 3. 
A háromszor nyert értesítők, illetve bizonyítvány jó oldalát vitatók argumen
tumai meg épen visszafordíthatók. A mely növendék három időszakban egy
formán mutat föl eredményt, az az értesítők számára való tekintet nélkül 
mutatni fog kettőben is, a tanuló félszét viszont nem hogy növelné a mostani 
beosztás, sőt inkább elősegíti a halogatás taktikáját. A szülék gyakoribb 
tájékoztatása meg már csak azért sem jöhet szóba, mert a fiú sorsával keve
set törődő főkép vidéki szülőre nézve vajmi közömbös az, kétszer vagy 
háromszor hoz-e fia bizonyítványt, míg a törődő szüle amúgy sem várja be az 
időszak végét és előbb informáltatja magát; különben is ott vannak az intők. 
Végül az uj felosztással járó vacatiói változásra is fölhozza ajánlatát, mely 
szerint a 2*/2, ill. 3*/2 napra redukált karácsonyi és húsvéti szünetből fölmaradó 
14 nap volna a szükséges félévi szünet.

Az előterjesztést követő eszmecserében B a l ó  G-у. a felolvasó argu
mentumai közűi csakis az administratio egyszerűsítésében lát számbavehe- 
töt, a mostani nagyobb szünetek megrövidítését a családra való tekintet
ből kivihetetlennek tartja s a mai, szerinte természetes felosztás mellett 
óhajtana maradni. P r i l i s a u e r  Л .  a reform mellett fölhozott okokhoz 
meg azt csatolja hozzá, hogy az administratio egyszerűsítésénél épen a 
nevelő-tanítás javára lehetne időt megtakarítani s a mostani szünetek
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megtartása mellett 2— 3 napi félévi szünetet elégnek tart. A lb r e c h t  J .  
a felolvasó ajánlatát a tananyag felosztásánál oly nagyon óhajtott állan
dósággal kapcsolja össze. Végül az ein. igazgató a várható üj szabály
rendeletről vett értesülésével a kérdést már jóformán elintézettnek tekinti.

Ennek kapcsán a kör az administratiónak a nevelő-tanítás javára 
szolgáló egyszerűsítésére és a tananyag felosztásának állandóságára, mint 
főbb óhajokra támaszkodva a két félévre való felosztás mellett nyilat
kozik még az esetben is, ha az első a karácsonyi szünettel végződnék.

S c h a m b a c h  G y u la , a kör jegyzője.

A trsztenai kör márczius 14-én tartott ülésében az elnök felolvasta 
az egyesületi főtitkár levelét, melyben felhívja a kör figyelmét a szepesi 
körnek január 6-ki ülésében felvetett indítványára e czim alatt: „Az 
osztályozásról, különös tekintettel az általános osztályzatra.“ (L. a Köz
löny februáriusi számát). Minden egyes tag részéről történt hozzászólás 
után, mivel ellenindítvány nem tétetett, a kör hozzájárul a szepesi kör
nek fentebbi indítványához az ott felsorolt okok alapján.

Ezután élénk eszmecsere tárgyát képezte a legújabban kibocsátott 
gymnasiumi tanterv és utasítások.

Végül megjegyzendő itt, hogy a trsztenai körnek f. é. február 
11-iki ülésében felvetett amaz indítványát, hogy „a már létező segélyzö 
alap tagsági díja 1 írttal emeltessék“, oda kell igazítani: „a tanár- 
egyesületi tagsági díj 1 írttal emeltessék a segélyző-alap tőkéjének gya
rapítása czéljából.“

D r .  K o v a lilc  J á n o s , a kör jegyzője.

VEGYESEK.

A Tanári Társalgó Kör márczius 13-án tartotta évi közgyűlését.
Az elnök, d r .  K l a m a r i k  J á n o s  min. osztálytanácsos, megnyitó beszédében 

utal azokra a nehézségekre, melyekkel a körnek küzdeni kellett. Mindenki 
érezte, úgymond, a társadalmi érintkezés, a társas közeledés szükségét; de végre is 
kevesen vagyunk, tán nagyon is kevesen egy nagyobb társadalmi érintkező 
hely fentartására. Nem értünk el mindent, a mit óhajtottunk ; de mégis léte
sítettünk egy o t th o n t , a hol a tanárok találkozhatnak, társaloghatnak, olvas
hatnak szakfolyóiratokat. Már ez is nagy nyereség; a Tanáregyesület is már 
nem csupán kölcsönkért helyiségben kénytelen meghúzódni. Van egy helyünk, 
a mely a miénk, a tanároké. Ha vidékről jön valamelyik tanár társunk, tudja, hogy 
van hely, a hol esténként collegákkal, ismerősökkel, tanférfiakkal találkozhatik. 
Bizonyára ez a czél megér némi áldozatokat; sőt még többet is fogunk áldozni 
érte. ha kell. Nem fogjuk elhagyni a tábort; mert ha elhagyjuk, alig érjük 
meg, hogy hasonló intézet létesüljön. Különben is folyton gyarapodunk, a mi
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szintén mutatja, hogy körünk valódi szükségletnek felel meg. Felkérem a 
tagokat, felkérem a tanárokat, hogy kitartással sorakozzanak a társulás, az 
eszmecsere, a társadalmi érintkezés üdvös eszméje mellé, melynek szolgá
latába a T a n á r i  T á r s a lg ó  K ö r  lépett.

Az elnöknek nagy tetszéssel fogadott megnyitója után a titkár, d r .  
K i e d l  F r i g y e s , olvassa fel évi jelentését, melyből a következőket közöljük :

A T a n á r i  T á r s a lg ó  K ö r  lefolyt egyesületi éve szerény eredményű, de 
nem épen jelentéktelen volt. A kör különösen két irányban iparkodott működni; 
egyrészt a tanárok társadalmi érintkezését megkönnyíteni, másrészt újságok 
és szakfolyóiratok olvasására alkalmat akart adni. Az első czél megközelíté
sére az idei téli időszak alatt több társadalmi mulatságot, felolvasó, zene- és 
tánczestélyt rendezett, melyek mindannyian igen jól sikerültek és igen látoga
tottak voltak. Örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy e helyen a fáradha
tatlan és ügyes rendező bizottságnak, mely T ib e r  Á g o s t ,  K ö p e s d y  S á n d o r  
igazgató és S c h w ic k e r  B r ú n ó  urakból állott, a kör nevében köszönetünket 
fejezzem ki. De működésük bizonyára nem ért volna el oly szép eredményt, 
ha oly közreműködők nem támogatják, mint ő nagyságaik ; T ib e r  A g o s tn é , K e m p f  
J ó z s e f n é , G y u r m á n  E m m a  és V i r k l e r nővérek. Férfi közreműködőkvoltak: K e m p f  
J ó z s e f ,  N é v y  L á s z ló ,  G y o m la y  G y id a ,  G r im m  F e r e n c z  és S c h m id t  F e r e n c z  urak. 
Fogadják mindnyájan hálás köszönetünket szives közreműködésükért. — Folyó
iratok gazdag választékban állottak a kör tagjainak rendelkezésére, sőt mondhatni, 
hogy a fővárosnak alig van clubbja, mely oly sok általános érdekű szemlét 
és szakfolyóiratot tartott volna, mint a mi körünk. Január óta, fájdalom, 
részben változás állott be, a mennyiben a tavaly járt folyóiratok közül több
ről le kellett mondani, mivel az Orsz. Középisk. Tanáregyesület még nem ren
delkezik az idén azzal a folyóirati és könyvtári budgettel, melyet tavaly a 
nagyméltóságu Közoktatásügyi Miniszter úr kegyességéből élvezett. Folyóira
tokon kívül könyvtári szekrény is van körünkben, melyben a legfontosabb 
paedagogiai munkák és lexikonok találhatók, különösen azok, melyek nagy 
áruknál fogva egyesekre nézve nehezebben megszerezhetők. — Körünk tagjai 
az utolsó közgyűlés óta nem ép jelentéktelenül szaporodtak; az utolsó választ 
mányi ülés már a 200-ik tagot volt szerencsés felvenni. — A T a n á r e g y e s ü le t  
mely a T á r s a lg ó  K ö r t  édes testvérének — kissé lassan haladó, nem egy áldo
zatot kívánó édes testvérének — tekinti, a lefolyt egyesületi évben is erköl
csileg és anyagilag hathatósan támogatta körünket. Tán nem szerénytelenség, 
ha azt állítjuk, hogy nem méltatlanul támogatta: azon nemes czélok közé 
melyeket a T a n á r e g y e s ü le t  maga elé tűzött, tartozika tanárok társadalmi érint
kezésének elősegítése is. A ki pedig a tanárt emeli, emeli bizonyára az okta
tás ügyét is. — A kör tagjainak rendelkezésére álló kedvezmények közül a 
népszínház és nemzeti színház félárú zártszékeit említem, melyekkel a tagok 
nem éltek annyira, mint a kedvezmények megérdemlik. A kedvezmények irá
nyában a kör működése kétségtelenül még fejlesztésre szorul; meg kell azonban 
gondolnunk, hogy ez is csak mgjd idővel lehetséges; az idő itt is a czélsze- 
rüség próbaköve. — Mindent összefoglalva: körünket sokan csak kísérletnek 
tartják. Meglehet, hogy úgy van, hozzátehetjük azonban, hogy az olyan kísér
let, melyet érdemes volt megtenni.

Ezután T ib e r  Á g o s t  tett jelentést a pénztárvizsgáló bizottság nevében.
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A bizottság a legnagyobb elismeréssel nyilatkozik a pénztár kezeléséről, mert 
minden tekintetben lelkiismeretes pontosságot és rendet tapasztalt. Indítványozza 
végül, hogy a pénztárnoknak köszönet szavaztassék. — A közgyűlés egyhan
gúlag elfogadja ezt az indítványt.

Deme László pénztárnok jelentéséből kiemeljük a következőket:
A kör brutto bevétele 2153 fit 14 kr, teljes kiadása 2026 írt 31 kr, 

tiszta maradéka tehát 126 írt, 83 kr volt. A kör alakulása alkalmával fölvett 
kölcsönből is eddigelé 800 frt van törlesztve és f. é. junius végével a kör 
teljes függő adóssága 700 forintra fog 'apadni. E kedvező eredmény többféle 
momentumnak tulajdonítható. Különösen kiemelendő B e re c z  A n ta l  igazgató 
úrnak buzgó fáradozása, melyet a tanáregyesületi segélyző alap és a Társalgó 
Kör pénztárának gyarapítására rendezett hangverseny érdekében kifejtett, 
miáltal a Társalgó Körnek 120 frt 21 krt juttatott. Köszönet illeti az elnököt, 
d r . K la m a r ik  J á n o s  min. osztálytanácsos urat, ki a kört még külön pénzado
mányával is támogatta ; továbbá ama tagtárs urakat is, kik a tagsági díjak 
beszedésénél a pénztárnoknak szives készséggel segédkeztek.

Az ezután megejtett választások eredménye a következő: Gazdának (a 
lemondott Hummer Nándor helyébe, kinek a közgyűlés működéséért köszö
netét szavazott) egyhangúlag 1lé v y  F e re n c z  választatott meg, miután Tiber 
Ágost kijelentette, hogy elfoglaltsága miatt nem fogadhatja el a gazda hivatalát. 
Választmányi tagokul a kisorsolt tagok helyébe : B e recz  A n ta l ,  V o lf  G y ö r g y ,  
E lek ért A n ta l ,  d r . L u t t e r  N á n d o r , T ö ré k y  G á b o r, F iá lo w s k i  L a jo s ,  B á r tó l  
A n ta l ,  F e lsm a n n  J ó z s e f  választattak.

Az ülés végén a közgyűlés köszönetét szavaz az elnöknek és a 
tisztikarnak.

Hangverseny. B e recz  E d e  tanár az orsz. középisk. tanáregyesület segélyző 
alapja és a budapesti tanári társalgó kör javára, márczius hó 21-én, a budapesti 
állami felsőbb leányiskola dísztermében hangversenyt rendezett, melynek nagy 
és előkelő közönsége volt. A hangverseny minden tekintetben szépen sikerült. 
A közönség a tartalmas és változatos műsorozat minden számát élénk tétszés- 
nyilatkozatokkal fogadta s ebből bőven kijutott a felsőbb leányiskola ének
karának is, mely dalokat énekelt Kückentől, Rossinitől, Ráfitól és Berecz 
Edétől. A fiatal lánykák csengő, üde hangja szépen emelte érvényre a tetsze
tős dalokat. Berecz Ede tanáruk meg lehet elégedve az eredménynyel. A 
hangverseny bevezető számát Mozart C osu  fa n  tu t te  operájának quintettje képezte, 
Gounod átiratában, előadva hegedűn, gordonkán, zongorán és harmoniumon, 
S tr ü m p f le r  Ig n á c z , a m. kir. operaház zenekarának tagja, H a r r a c h  J ó z s e f  
tanár, B e re c z  E d e  és H eyek  A d o l f  urak által. F o r s te r  S te fá n ia  zongora-művésznő 
Beethoven 32  v a r iá t ió -ját és Liszt F o n ó d a lá t játszotta, jeles technikával és 
szép kifejezéssel. S c h m id t F e re n c z  úr E r n a n i  opera nagy bariton áriáját éne
kelte, majd magyar népdalokat adott elő. S trü m p f le r  I g n á c z  úr Saint-Saöns 
I n tr o d u c t io n  e t ‘B o n d o -jával produkálta briliáns technikáját, kiváló tetszést 
aratva. Hasonló elismerésben részesült H a rr a c h  J ó z s e f  gordonkajátéka, ki Golter- 
mann E e lig io so  és Gluck A r ia  czimti becses szerzeményeit játszotta. Az élve
zetes és jövedelmező hangversenyért Berecz Ede rendezőn kívül főkép B e re c z
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A n ta l igazgatónak, egyesületünk elnökének tartozunk köszönettel, ki szintén 
fáradhatatlan buzgóságot fejtett ki a nemes ügy érdekében.

Kinevezések. A vall. és küzokt. miniszter K ö r ö s i  S á n d o r , S zabó  S á m u el 
és M ozog  I s tv á n  fiumei magy. kir. áll. főgymn. helyettes tanárokat eddigi 
állomásukra rendes tanárokká kinevezte.

Pályázat. A vall. és közokt. minisztérium az ú j v i d é k i  kir. katli.
magyar főgymnasiumnál egy tanszékre, melylyel a m é r ta n i és sza b a d k é z i  r a j z 
n ak , s z é p ír á s n a k  és a lsóbb o sz tá ly o k b a n  a s z á m ta n n a k  tanítása van összekötve, 
pályázatot hirdet. Ez állomással rendes tanár kinevezése esetén 1200 írt évi 
fizetés, 200 frt szálláspénz és a szabályszerű ötödéves pótlékok élvezete, 
helyettes tanár kinevezése esetén pedig 800 frt évi díj van összekötve. Pályá
zók a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz czímzett kérvényüket, mely
ben életkoruk, kath. vallásuk, nős vagy nőtlen állapotuk, hadkötelezettségi 
viszonyuk, végzett tanulmányaik és tanári képesítésük, nyelvismereteik és 
netán eddig tett szolgálataik okiratokkal igazolandók, ha szolgálatban vannak, 
elöljáróságuk útján minősítvényi táblázattal, különben pedig közvetetlenül a 
szegedi tankerület kir. főigazgatóságához f . év i á p r i l  hó 20 . napjáig küldjék be.

Ösztöndíjak. Az 1886—87. tanév kezdetétől 1 évi 150 fitos és 1 évi 
120 frtos buda-váczi kincstári Mária Terézia-féle ösztöndíj-állomás ürült meg, 
melyek közül a 150 frtos a jelenleg ez alapból már 120 frtos ösztöndíjat 
élvező ösztöndíjasok sorából fog betöltetni. A 120 frtos ösztöndíjat is csupán 
csak kincstári tisztviselők kath. vallási!, legalább is az első gymnasiális vagy 
reáliskolai osztályt valamennyi tantárgyból jeles előmenetellel végzett tanuló 
gyermekei nyerhetik el. Az 1885—86. évben tanúsított tanulmányi előmenetel
ről szóló iskolai bizonyítványnyal, a tanuló erkölcsi magaviseletét, szorgalmát 
és tehetségeit a f. tanév eddig lefolyt időszakáról tanúsító, az illető tanártes- 
tiilet által kiállított bizonyítványnyal, szülőinek állását, netáni érdemét, a csa
ládtagok létszámát és vagyoni állapotukat igazoló hiteles hatósági bizonyítvány
nyal fölszerelt folyamodványok a magy. kir. pénzügyi minisztériumhoz, mint illető 
pártfogóhoz czímzendők és az illető tanintézet igazgatóságánál 1887. évi á p r i l i s  
10-ig  benyújtandók.

Halálozás. Budapesten elhúnyt márczius 20-án K is s  E r n ő , egri cist. rendi 
gymn. tanár, hosszas szenvedés után életének 52-ik évében. A boldogult 
1858-ban lépett a cist. rendbe ; tanulmányait a bécsi egyetemen fejezte be 
1860-ban s ez időtől íogva szakadatlanul a cist. rend egri főgymnasiumánál 
tanárkodott 1885-ig, midőn egy súlyos betegség ágyhoz bilincselte, melyből 
csak a halál váltotta meg. Nyugodjék békében!

A jászóvári prémontrei kanonokrend ez évre szóló beküldött névtárából 
közöljük a következő adatokat. A rend feje K a c z v in s z k y  V ik to r  prépost- 
prelátus. A tagok összes száma 87, kik közül 1 prépost-prelátus, 74 áldozó 
pap, 9 égj szerű fogadalmat tett növendék és 3 novicius. Theologusokat tanít
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5, gymnasiumban tanít 39, lelkipásztorkodással foglalkozik 12, convictusi 
elöljáró 4, rendi hivatalt visel 11. Theologiae doctor 2, philosophiae doctor 7, 
1848 előtt tanárképésítő vizsgálatot tett akadémiai tanulmányokból 2, gymna- 
siumi tanulmányokból 8, az újabb rendszer szerint tett vizsgálatot 31. A rend 
vezetése alatt áll: theologiai és tanárképző intézet 1, ebben hallgató 10; főgym- 
nasium 3, ebben tanuló 1176; convictusi, ebben növendék30; plébánia 12, 
tiókközség és egyéb csatolt rész 53, ezekben róm. kath. lakos 10,848, iskolás 
gyermek 1527; templom és kápolna 23; országos levéltár 2; a rend kegyura- 
sága alá tartozó hitközség 16.

Arany János hátrahagyott iratai és levelezése első füzete megjelent Ráth 
Mór kiadásában. Ezzel megindult a négy kötet megjelenése, mely Arany összes 
munkáinak legutóbbi nyolcz kötetes kiadását végleg kiegészíti. Az első füzet 
közli Arany László becses adatokban fölötte gazdag bevezetését, magának 
Arany Jánosnak 1855. junius 7-én Gyidai Pálhoz intézett levélben megirt 
tanulságos szép önéletrajzát és nehányat az Őszikék költeményeiből. A négy 
kötet körülbelül 30, külön nem kapható, 3 hetenkint megjelenő, 40 kros 
füzetben szerezhető meg. Nem kételkedünk abban, hogy a tanárság köréből 
sok megrendelője lesz.

Beérkezett művek és folyóiratok. A múlt havi kimutatás óta a következő 
könyvek és füzetek érkeztek a szerkesztőséghez :

A p o llo . Zenemű-folyóirat zongorázók és énekesek számára. Szerkeszti 
és kiadja G oll J á n o s  zenetanár. Budapest, 1887. 6. szám. Előfizetés egész évre 
6 frt. Szerkesztő- és kiadóhivatal VI. kér. Lázár-utcza 18. sz.

A r a n y  J á n o s  Hátrahagyott iratai és levelezése. Budapest, 1887. Kiadja 
Ráth Mór. I. füzet. Bevezetés. Önéletírás (A—D ív). Versek (1 ív). Ára 40 kr. 
Megszerezhető a 4 kötetre terjedő munka köiülbelül 30 füzetben 40 krjával, 
я füzetek 3 hetenként jelennek meg és külön nem kaphatók.

D r .  B o r b á s  V in c z e : A magyar homokpuszták növényvilága meg a 
homokkötés. A földművelés, ipar és kereskedelemügy m. kir. magas miniszté
riuma megbízásából. Budapest, 1886. Kilián bizománya. 112 1. Ara 1 frt. — 
Campanula Frivaldszkyi Steudel, Nomenclator Botanicus, edit. II. part. I. (1840) 
pag. 267. Editio separata e Természetrajzi Füzetek vol. X. parte 2. 3. 
1886. 3 1. — Die Knospengallen einiger Eichen in der Form von Eichel
gallen. Különnyomat a Botanisches Centralblatt Vili. évfolyamából (Band XXIX. 
No. 8. 1887). 4 1. — Die ungarischen Inula-Arten, besonders aus der Gruppe 
der Enula. Separat-Abdruck aus Engler’s botanischen Jahrbüchern VIII. Band 
3. Heft. 1887. Leipzig, Wilhelm Engelmann. Budapesten kapható Kiliánnál. 
22 1. Ára? — Temesmegye vegetatiója. Különnyomat a magyar orvosok és 
természetvizsgálók XXIII. vándorgyűlésére kiadott Emlékműből. Temesvárott, 
1884. Nyomatott Magyar Testvéreknél. Budapesten kapható Lampelnál. 83 1. 
Ára 1 frt.

C ic e r o  védbeszéde P. Sestius mellett és védbeszéde P. Corn. Sulla mel
lett. Fordította d r .  B o z ó k y  A la jo s .  2. füzet. Budapest. Lampel Róbert könyv
kiadása. 103 1. Ára 40 kr.

40*



558

A.Z e r d é ly i  m ú zeu m -eg y le t bölcselet-, nyelv- és történelemtudományi 
szakosztályának kiadványai. IV. köt. 1. fűz. Kolozsvárt, 1887. Ny. Ormós 
Ferencznél az ev. ref. koll. betűivel. Tartalma : A magyar nyelv hangrendszere. 
Finály Henriktől. — Döbrentei Gábor mint nevelő. Széchy Károlytól. — Szak
osztályi értesítő. Tagsági díj évenkint helybeliek részéről 3 frt. nem helybe- 
liek’Tészéről 2 frt. Nem tagok évenkint 2 írttal űzethetnek elő.

A g y m n a s iu m i ta n í tá s  te rve  s a reá vonatkozó utasítások. (Kiadattak a 
magy. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1879. évi 17,630., 1880. évi 
16,179., 1883. évi 26,776. és 1887. évi 8619. sz. a. kelt rendeletéivel.) Buda
pest, 1887. Kapható a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. Ára 60 kr.

H a n g a y  O ctá v  : A paprikáról tekintettel a régi fűszerekre. Székesfehér
vár, 1887. Kapható Klökner Ede könyvárusnál. 112 1. Ára?

A  já s z ó v á r i  p r e m o n tr e i  k a n o n o k ren d  n é v tá r a . 1887. Kassa, 1887. Nyom. 
Werfer Károly akad. könyv- és kőnyomdájában.

M a g y a r  G y o r s ír ó . Gyorsírászati szaklap. Szerkeszti Stolze-Fenyvessy- 
féle alapon P. G y u r m á n  A n d o r  tanár. Kiadj a_a budapesti II. kér. kir. egye
temi főgymnasium gyorsíró köre. XVIII. évf. 3. év és 4. sz. Előtizetés egy 
évfolyamra 2 frt, tanítóknak és tanulóknak 1 frt.

M a g y a r  P h ilo s o p h ia i S zem le. Szerkeszti és kiadja B o k o r  J ó zse f . VI. 
évf. I. fűz. Budapest, 1887. Előfizetés egy évre 5 frt. Szerkesztő- és kiadó- 
hivatal VI. kér. Nagy János-utcza 5. sz.

G. M ih á ltz  Ö dön : Korunk iránya és teendői. Társadalmi tanulmány. 
Külön lenyomat a Sárospataki Lapok 1887. évi folyamából. Sárospatak, 1887. 
Nyomtatta Steinfeld В. a ref. főiskola betűivel. 29 1.

Az o sz trá k -m a g y a r  m o n a rch ia  Írásban és képben. 31. (Magyarország 
I. köt. 8.) és 32. (Bécs és Alsó-Ausztria 14.) füzet. Büdapest. Kiadja a magyar 
királyi államnyomda. Révai testvérek bizománya. Ára egy-egy füzetnek 30 kr.

P r o te s tá n s  N é p k ö n y v tá r . Havi folyóirat. Szerkesztik Sch olz G u s z tá v  és  
F a r k a s  J ó zse f . I. évf. 2. szám. Budapest, 1887. Kiadja és nyomatja Hor- 
nyánszky Viktor. Ára egy-egy füzetnek 20 kr.

S im o n y i Z s ig m o n d : A magyar névragozás nyelvtörténeti alapon. Külön 
közölve a m. t. Akadémiától Lukács Krisztina-díjjal jutalmazott „A magyar 
határozók“ czímű pályamunkából. Budapest, 1887. Hornyánszky Viktor aka
démiai könyvkereskedése. 93 1. Ara ?

T a c itu s  Évkönyvei. Fordította K e m p f  J ó zse f . II. füzet. Budapest. Lam- 
pel R. könyvkiadása.

T e rm é s ze ttu d o m á n y i K ö z lö n y . Havi folyóirat közérdekű ismeretek ter
jesztésére. Kiadja а К. M. Természettud. Társulat. Szerkesztik S z i ly  K á lm á n ,  
J jen g yel B é la  és P a s z la v s z k y  J ó zse f. XIX. köt. 211. fűz. Budapest. Előfizetés 
egy évre 5 frt.
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KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
XX. évfolyam. 9, Szám. MájllS hó. 1886— 87.

ÉRTEKEZÉSEK.

Közgyűléseink.

Valamely egyesület erejét és életrevalóságát tagjainak az 
egyesület ügyei iránt való érdeklődése és az egyesületi munkában 
való részvétele mutatja. A középiskolai tanáregyesület sokáig nem 
volt abban a kedvező helyzetben, hogy tagjainak nagyobb fokú 
közreműködésére számíthatott volna. Nehány buzgó tisztviselője és 
választmányi tagja intézte ügyeit, a tagoknak túlnyomó többsége 
pedig meglehetős közömbösséget tanúsított működése iránt. Újabban 
kedvező fordulat állott be e tekintetben. A tanári körök intézmé
nyének behozatalával szélesebb alapra fektette működését és tan
ügyi mozgalmat, tudományos életet keltett sok oly vidéken is, hol 
ilyesmi eddig ismeretlen volt. Számos erő, mely azelőtt alkalom 
hiánya miatt mintegy lappangott, ma kilép a küzdőtérre, a hova, 
ha körök nincsenek, talán soha nem lépett volna. Azonban nem 
csak a munkatársak számbeli növekedése járt egyesületi működé
sünk e változásával ; a tételeknek annyi oldalról és oly sokféle 
szempontból való tárgyalása alaposabbakká, tartalmasabbakká is 
tette az egyesület nevében hozott Ítéleteket és határozatokat. S míg 
azelőtt néha a sietség és talán némileg az individuális felfogás 
bélyege látszott meg rajtok, addig most hosszabb megfontolásnak 
és nagyszámú testület véleményének kifolyásai. S ha a tanári körök 
intézményéhez kötött némely remények még nem teljesülnének is abban 
a mértékben,am int az oktatásügyünk érdekében kívánatos volna, némi
leg vigasztalódhatunk, hogy fiatal, mintegy még ki nem forrt intéz
ménynyel van dolgunk, melynek még nincsen megszabott pályája, m ely-

Tanáregyesiileti Közlöny. XX. 4L
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nek még- nincsenek traditiói. Előbb utóbb meg fogja hozni a várt, 
az óhajtott sikert. Ha azonban mind a mellett csalódnánk föltevésünk
ben. akkor nem annyira az egyesület szervezetében, hanem inkább 
magunkban, az egyesület tagjaiban kell sikertelen működésűnk okát 
keresni.

A tanári körök azonban még a legkedvezőbb siker esetén 
sem lesznek képesek a tapasztalt bajokat mind elhárítani, illetőleg 
orvosolni. Sok kívánni való marad még ezentúl is. Ilyen egyköny- 
nyen el nem hárítható baj, egyesületi működésünk egén mutatkozó 
sötét pont, közgyűlésünk csekély fokú látogatottsága és a közgyűlés 
tárgyalásai iránt tanúsított még csekélyebb fokú érdeklődés. Más 
egyesületekben, hol a közgyűlés csak formai természetű, talán elég
séges, ha a tagoknak Б—4 %-a vészén részt a tanácskozásokban; 
de a középiskolai tanáregyesület közgyűlésén, hol különböző téte
leknek megvitatása, eszmecsere van a napirenden, leverő a tagok
nak ilyen csekély száma. S ha ahhoz még hozzáveszsziik, hogy e 
tagok folyvást jönnek-mennek a tárgyalás alkalmával, nem nagy 
erőlködésünkbe kerül a felolvasások- és vitatkozásokból reájuk 
háromló haszon nagyságát kiszámítani. A tanácskozó terembe való 
futó bepillantás, vagy a névnek a jelenlevő tagok számának ki
mutatása végett kitett könyvbe való beiktatása semmit sem lendít 
ügyünkön. Nem kívánható ugyan, hogy mindenki szónokoljon, de 
hogy figyelemmel kisérje a tárgyalásokat, Ítéletet alkosson magának 
a kérdéses esetekről és ez Ítéletének megfelelően szükség esetén 
szavazzon is, az mindenkitől elvárható, a ki a közgyűlésre elmegyen. 
Mind a mellett csak kevesen vannak, kik így cselekszenek. A fővá
rosi tagtársak nagyobb része egyáíaiában nem megyen el a köz
gyűlésre, és azok közül, a kik elmennek, sokan csak nehány 
pillanatig időznek ott, mivel sokkal jelentéktelenebbnek, melléke
sebbnek tartják e tárgyalást, mintsem hogy megszokott foglalko
zásukban háborgattatnák magukat általa. Tisztelet a kivételt képező 
ama budapesti tagtársaknak, egyesületünk törzskarának, kik már 
évek óta magvát képezik közgyűlésünknek ! Ha a budapesti tagok 
oly feltűnő közömbösséget tanúsítanak egyesületünk legnagyobb 
ünnepe, országra szóló beszámolója iránt, akkor nem csodálkozha
tunk, ha a vidéki tagtársak sem buzgólkodnak jobban, különösen 
midőn náluk nemcsak az időveszteség, hanem az utazás fáradalmai 
és pénzbeli áldozatok is számba jönnek.
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Az egyesületi közgyűléseknek e gyér látogatása és a vitat
kozásnak némileg meddő volta nem kerülte ki a választmány 
figyelmét és ez akként vélt a bajon segíteni, hogy a tartandó érte
kezések rövid tartalmát az érdeklődőknek tájékozása végett már 
előre közölte a Közlönyben. Ha végig tekintünk az utóbbi évek 
közgyűléseinek jegyzőkönyvein és ezen intézkedés következményeit 
kutatjuk, be kell vallanunk, bogy hatása nem érvényesül a kívánt 
mértékben. E ki nem elégítő eredmény azonban sokszor nem annyira a 
vitában résztvevők fogyatkozásaiból, mint inkább a megvitatott 
tárgy természetéből ered. Némely értekező egész nagy tudományos 
apparátussal oly tételeket fejteget, melyeknek helyessége vagy hely
telensége általánosan el van ismerve; más értekező közkézen forgó 
munkálatok alapján philosophiai problémák fejtegetésébe bocsátko
zik, midőn a gyakorlati paedagogus tapasztalatainak közlését várja 
a hallgató ; s majdnem valamennyi értekező abban a hibában leled
zik, hogy előadása nagyon terjedelmes és így sokszor még a figyel
mes hallgatót is kifárasztja. A jövőre nézve tehát kívánatos volna, 
hogy a központi választmány a közgyűlésen tartandó felolvasások 
tárgyának megválasztásánál nagyobb mértékben érvényesítse befo
lyását és egyszersmind megállapítsa azon idő maximumát is, meddig 
tarthat egy-egy felolvasás.

A felolvasások azonban, minthogy egész terjedelműkben és a 
hozzájuk fűződő viták legalább bő kivonatban a Közlönyben is 
megjelennek, egymagukban nem fognak nagy változást a látoga
tók számában előidézni. Szükséges, itt még egyéb vonzó eszközökről 
is gondoskodni. S e tekintetben is megtette már a központi választ
mány az első lépést, midőn a Budapesten tartott közgyűlések 
alkalmával tanszereket állított ki. E kiállítás eddigi szervezetében 
vagy helyesebben mondva szervezetlen voltában nem felelt meg 
czéljának; nem volt sem jegyzék, sem kalauz, mely az érdeklődőt 
tájékoztatta volna, és bizony akárhány tagtárssal történt, hogy épen 
a legérdekesebb dolog kerülte ki figyelmét. A jövőre nézve taná
csos volna a Budapesten tartandó közgyűlések alkalmával arról 
gondoskodni, hogy a legújabb fontosabb taneszközöket szakértők 
röviden megismertessék. A jól felszerelt budapesti tanintézetek mint 
ilyen taneszközök tulajdonosai, de magok a taneszközkészítők és keres
kedők is szívesen bocsátanák azokat az egyesületnek rendelkezé
sére. Időről-időre azután, talán egyszer minden évtizedben, általános 
tanszerkiállítást lehetne rendezni, mely hivatva volna az iskoláinkban
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használt taneszközöket teljes összeségükben bemutatni. Ilyenkor bő 
alkalom nyílnék a különböző tanszerek összehasonlítására, tapasz
talt hiányok pótlására és oly irányelvek megállapítására, melyek 
szerint az intézetek helyes felszerelése eszközlendő.

Némely esztendőben valamely jól berendezett, mintegy minta
szerű középiskolának megtekintését is lehetne a programmba fel
venni. Ilyenkor igen bő alkalom nyílik az egészségtan és paeda
gogia követelményeinek elsajátítására, illetőleg gyakorlati alkalma
zásának megítélésére. Az intézet fekvése, környezete, beosztása, a 
tantermek méretei, megvilágítása, szellőztetése, fűtése és felszere
lése ; a gyűjtemények elhelyezése, gondozása és gyarapítása; a 
könyvtárak kezelése és használati módja; a dolgozó szobák és 
laboratóriumok felszerelése ; az árnyékszékek elhelyezése és beren
dezése ; a folyosók és szabad terek különféle viszonyai stb. mind
megannyi körülmény, mely a gondolkozó nevelő figyelmét leköti, 
ítéletét provokálja és eszmecserére bő anyagot szolgáltat. Az ezen 
az alapon támadó vita nem lesz meddő és az ilyen közgyűléseket 
senki sem fogja elhagyni a nélkül, hogy ismeretei ne gyarapod
tak volna.

Egyesületünk azonban nem minden esztendőben tartja gyű
léseit Budapesten ; egyszer-egyszer valamely vidéki várost jelöl ki 
közgyűlése helyéül. S ez jól van így! A vidéki tanintézetek ugyan 
aligha lesznek abban a helyzetben, hogy legújabb szerzeményeikkel 
a látogatók figyelmét leköthessék; távolabb esvén a kútforrástól, 
tanszerkiállítást sem fognak rendezhetni, és mintaszerűen alkotott 
épületet is vajmi ritkán mutathatnának be; de bizonyosan van nekik 
is valamijük, a mivel vendégeiknek kedveskedhetnek. Az egyik 
helyen a vidék érdekes természeti viszonyai, a másikon történelmi 
nevezetességű pontok és tárgyak, a harmadik helyen ipari válla
latok, a negyediken sajátságos tanügyi viszonyok tehetik vonzóvá 
és tanulságossá a kirándulást és változatosságot hoznak be az 
egyesület közgyűléseinek programújába. Természetes, hogy olyan 
helyeknek elsőbbséget kell adni, melyek több irányban nyújtanak 
tanúlságot.

Eddig egyesületünk a vidéken többnyire oly városokban tar
totta közgyűléseit, melyekben virágzó tanintézetek vannak. A jövő
ben ez elvről le kellene mondania és nem volnának mellőzendők 
az olyan vidékek sem, melyeken tanügyünk még gyenge lábon áll, 
melyeknek intézetei talán mintaképek arra nézve, hogy miképen
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nem szabad iskolát építeni. Ilyen vidéken is lehet tanulni, meg
ismerkedünk oktatásügyünk árnyékoldalaival, gyengéivel, de való
színűleg egyszersmind ama körülményekkel is, melyek a különféle 
vidéken a hanyatlás okozói, vagy a haladás békói. így tapasztala
tokat gyűjtve, helyesebb képet alkothatunk magunknak hazánk 
tanügyi állapotairól és competensebb tanácsadói lehetnénk a maga
sabb tanügyi köröknek, mint most a zöld asztal mellől. E javas
latomat a tanári körök életbeléptetése előtt nehéz lett volna keresz
tülvinni, most azonban, midőn az ország legtávolabbi vidékein is 
buzgó tagtársak összeállottak köröket alkotva, most sokkal kisebbek 
az akadályok. Minden kör szervezett helyi bizottság, mely meg
tisztelve fogja magát érezni, ha az egyesület tudatja vele, hogy a 
jövő évben az ő székhelyén szándékozik közgyűlését megtartani. 
Különben ilynemű bejelentésekre talán nem is kerülne a sor, mivel 
a körök épúgy sietnének egyesületünket meghívni, hogy közgyűlé
sét az ő székhelyükön tartsa meg, a mint az városok és testületek 
részéről más egyesületekkel szemben történik. E vándorgyűlések 
behozatalának kettős irányban lenne üdvös hatása : egyrészt bőví
tené a közgyűlésen résztvevő tagok ismeretkörét és fokozná érdek
lődésüket, másrészt állandó és kitartó munkásságra serkentené a 
köröket.

Az imént vázoltakban korántsem merítettem ki mind amaz esz
közöket és módokat, melyekkel a közgyűlést érdekessé és vonzóvá 
lehetne tenni, csak jelezni óhajtottam egyik-másik körülményt, 
melyre a jövőben a közgyűlési programm összeállításánál az alap
szabályok minden módosítása nélkül figyelemmel lehetnénk. S meg 
vagyok győződve, hogy ha tanulságosabbakká teszszük közgyűlé
sünk tárgyalásait, nagyobb is lesz a látogatók száma s különösen 
a Budapesten tartandó közgyűlések idővel egész póttanfolyamokká 
válhatnak, melyet a tanulni vágyók majd szívesen felkeresnek.

(Lőcse.)
Dr. Roth Samu.

«
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Középiskolai könyvek engedélyezése.

A középiskolai könyvek kérdését nem a magyar könyvárusok 
kérvénye (1. e Közlöny VI. fűz. 390 1.) tűzte napirendre, hanem 
az 1883. XXX. törvényczikk a középiskolákról és a középiskolai 
tanárok képesítéséről. Azóta ez ügy, habár zajtalanul, folyton vizs
gálódás tárgya az érdekelt felek, a hatóság és középiskolák közt. 
Xem is kerül le a napi rendről, a míg a kormány a középisko
lákra gondot visel és a míg e középiskolák iránt melegen érdeklődő 
tanárság lesz. Két kérdés újul meg untalan : milyen könyveket 
használjanak a középiskolák és ki illetékes azt megszabni?

A használt könyv tagadhatatlanul bizonyságot tesz az illető 
iskolák szelleméről, fejlettségéről, jelességéről. Mások voltak az 
iskolai könyvek 1848 előtt, mások az ötvenes években és megint 
mások a magyar alkotmány visszaállítása után. Már az intézet 
reputatiója követeli a használandó könyvek gondos megválogatását. 
Az tehát a kérdés : melyik a jó iskolai könyv ? Ennek megítélé
sénél én nem helyezkedem a vallás és erkölcs szempontjára, habár 
ebből ítélve az olvasmányokra nézve néhol túlságos elnézők vagyunk, 
sem a hazafiságéra, habár e szempontot is kiki saját meggyőződése 
szerint és nem mindig az ország érdekéből választja. Csupán a 
tanterv szempontját veszem s ennek megvalósíthatását. Csak azt 
kérdem, minő iskolai könyvekkel valósíthatom meg legkönnyebben 
az adott tantervét. Különbséget kell tenni tankönyvek és segéd
könyvek közt. Előbb amazokról szólok.

Mennyiségileg jó tankönyvnek én azt tartom, a mely nem 
foglal magában több tananyagot, mint egy évit és egy osztálybelit. 
A tanuló szereti tapasztalni, hogy a tankönyv foglalatját az iskolai 
év befejeztekor végig ismeri. Oly tankönyv, mely enuél többet 
foglal és több osztály használatára van szánva, nem tan-, hanem 
segédkönyv. Olvasó szöveget szeretnek a szerzők az évi szükség
letnél többet adni, hogy kedve szerint választhasson a tanár az 
olvasó darabok közt; szeretik bővebbre szabni azért is, mivel e 
válogatás tanintézetenként különféle. Ennyiben tehát eltérhetnek az 
olvasó könyvek a fenn említett követeléstől. A mi pedig a másik 
kérdést illeti, vájjon e szöveg puszta vagy magyarázatos legyen, 
erre azt mondom, hogy a puszta szöveg olcsósága miatt ajánlato
sabb a jegyzetesnél. Jegyzetes kiadások nagyon megkönnyítik a
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szöveg értését; de tankönyvekül csak olyan jegyzetesek fogadhatók 
el, a melyek szövege megegyező a javasolt szövegkiadással. Ez eset
ben a jövő évi használatra első sorban egy puszta szövegkiadás 
ajánlandó és mellette, ha van, egy jegyzetes is. De mind a kettőre 
egy tanuló sem kötelezhető.

A többi tankönyvnek a mértékét minőségileg így szabnám 
meg : A jó tankönyv tételeiben szabatos, magyarázatában világos ; 
e tételek egymás közt rendszeres összefüggésben állanak. Ide tartozik 
a helyes magyarság is. „Tankönyveink magyartalan nyelven szer- 
kesztvék.“ Ez a vád hangzott a főrendi házból a legújabb költség- 
vetési vita alkalmával. Ha meg is adom az igazat e vádnak, de a 
„magyartalanság“ nem csak tudatlanságból, hanem számos magyar 
grammatikai és stilisztikai szabályaink tisztázatlan voltából is szár
mazik és így a helyes magyarság ügye is jó részben — Ízlés dol
gává lett. Megnevezhetnék elsőrendű tudósokat, akadémikusokat, 
kiknek stílusa utánzásától szerintem tanítványainkat lelkiismeretesen 
óvnunk kellene. Durva magyartalanságú tankönyveket nem szabad 
tűrnie se hatóságnak, se iskolának ; azontúl legtöbbet tehet a sza
badon választó tanár helyes ízlése. Egy másik kelléke a jó tan
könyvnek, hogy tartalma feleljen meg a tudomány mai álláspontjá
nak. Haladásunk szempontjából minden tíz éves kiadású tankönyv 
túlélte magát. A jó tankönyvnek utolsó kelléke pedig, hogy legyen 
olcsó; a mi viszonyaink közt tankönyv egy forintnál drágább ne 
legyen.

A segédkönyvek terjedelemben nagyobbak s árban drágábbak 
lehetnek a szorosan vett tankönyveknél. Annak meghatározása, 
hogy mit nevezzünk segédkönyvnek és mit tankönyvnek, külön- 
bözhetik. Szótárak, logarithmustáblák, föld- és természetrajzi atla
szok csak segédkönyvek lehetnek, még pedig olyanok, hogy egy
könnyen nem nélkülözheti a tanuló a tanítás czéljának kijátszása 
nélkül. Mert hacsak a tanár be nem éri pl. a nyelveknél a fordí
tásokkal, szótárt kénytelen megkövetelni tanítványától. Hasonlót 
mondhatni az említett töbhi segédkönyvekről. Nyelvtan és olvasó
könyv egyik a másikat támogatja és e szerint válik hol az egyik, 
hol a másik tan- vagy segédkönyvvé. Az alsó osztályokban tan
könyvül szolgál inkább a nyelvtan, míg a felsőkben az olvasmányok 
vállalják el e szerepet.

A következő évi tankönyvjavaslat előtt tájékozottnak kell lenni 
a tanárnak a tankönyvirodalomban. Különösen ismernie kell, melyik



566

középiskolában minő tankönyveket használnak az ő szakában s a 
javaslandó tankönyvek hányadik kiadása jelent meg. Tájékozást 
nyújtanak szakközlönyeinkben adott bírálatok és ismertetések ; de 
legjobban s legbiztosabban tájékozódik kiki saját szemű tapaszta
lásból. Kiadóink dicséretes készséggel szolgáltatják kezünkbe önkényt 
vagy rövid felszólításra legújabb kiadványaikat. Jól teszi a tanin
tézet, ha e czélból maga is egy tan- és segédkönyvkészletet tart, 
melyet osztályonként vagy tantárgyanként csoportosítva évenként 
kiegészít.

A jó iskolai könyv kellékeinek meghatározása után áttérek 
az engedélyezés ügyére. A magyar könyvárusok egyesülete arra 
kérte a közoktatásügyi minisztert, hogy szüntesse meg teljesen a 
középiskolai könyvek approbatióját. E kívánság teljesítése nem csak 
az iskolának, hanem bizonyára még a könyvkiadóknak is kárt 
okozna, mivel mohó versenygésre csábítaná őket, mely utoljára is 
többjüknek romlására vinne. Míg hajdanában a tanárok maguktól 
nem igen, hanem többnyire csak rendeletre írtak iskolai könyve
ket, ma önkényt fakad bennök a tankönyvszerkesztés kívánsága. 
Az iskolai könyvek korlátlan verseny nélkül is igen nagy mérték
ben szaporodnak. Középiskolai tanügyünk mozgalmas korszakában 
mi óvja meg tankönyvirodalmunkat a kinövésektől és túltengéstől ? 
Bizonyára uem a zsémbelő kiadó, a kinek biztos keresettel kecseg
tető tankönyvekre mindig jut koczkáztatni való pénze, hanem egyes 
egyedül az engedélyezés joga, melyet nekünk az 1883. XXX. 
törvényczikk teremtett. Ennek 8. §-a szerint a vall. és közokt. 
miniszter szabja meg a közvetetlen vezetése alatt álló középiskolák 
tantervét, czélját és természetesen a tankönyveket is, mint olyan 
eszközöket, a melyekkel a tanártestületek e czélt életbe léptetik. 
A felekezetek ugyané §. értelmében a tantervét és a tanköny
veket maguk szabják meg ugyan, de a 48. §. d) bekezdése jogot 
ád a vall. és közokt. miniszternek, hogy a közvetetlen vezetése 
alatt nem álló középiskoláktól „a használt tankönyveket, legyenek 
azok nyomtatásban vagy kéziratban,“ belcövetelje; a 49. §. meg 
arra hatalmazza föl, hogy használatukat, ha meg nem felelnek, 
eltiltsa. *)

*) A „ha meg nem felelnek“ nyilvánvaló tévedés, mely a következő 
sorokban is folytatódik. A 48. §. d) pontja szerint ugyanis a miniszter vilá
gosan csak „azon szempontból“ bíráltaikatja meg a szóban forgó tankönyveket, 
hogy „nem íoglalnak-e magokban állam-, alkotmány- vagy törvényellenes tano-
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Ebben szerintem nincsen eléggé raegóva az állam érdeke. A 
törvény megállapítja a középiskolák feladatát (1. §.), e feladat tel
jesítéséért szokásos záradékában (74. §.) felelőssé teszi a minisz
tert. *) Ilyen kötelezettség mellett nem lehet belátni; hogy a miniszter 
csak. azután, ha már használatba vették a tankönyvet, ha ki tudja 
hány évi használat után győződött meg annak czéltalanságáról, tilt
hassa vagy kobozhassa el. A miniszter, a ki felelős a tantervek 
feladatáért az egész országban, legyen felelős az eszközökért is 
mindenütt, a melyekkel a középiskolai czél valósítandó. Eddig a 
vall. és közokt. miniszter csak a közvetetlen vezetése alatt álló közép
iskolákban — 180 közt 120-ban — gyakorolta könyvengedélyező 
jogát, és a könyvárusok egyesülete e jogot még így is kifogásolta. 
De e kifogások csak üzleti szempontból eredtek, és bármennyire 
hangsúlyozza beadványában az egyesület a paedagogiai szempon
tokat, az üzleti érdek még is kirí belőle. Ha kifogás alá esketik 
valami e jog gyakorlatában, az csak az lehet, a mit az elébb is 
említettem, hogy felelősségével járó e törvényes jogát a miniszter 
nem gyakorolta egyöntetűen és valamennyi középiskolánknál. Mert, 
nem számítva az államellenes tartalmuk miatt eltiltott könyveket, 
a miniszter a hivatalos bírálat vagy bírálatok alapján megtagadta 
némely könyvektől a kért engedélyt, de azért használják ott, a 
hová engedélyező jogát a kormány még ki nem terjesztette ; vagy 
megadta az engedélyt más oly tankönyveknek, melyeket az ország 
tantestületei nem tartanak jóknak.

Hogy az előbb említett baj a középiskolai szellem kárára jövőben 
ne ismétlődjék, szükségesnek tartanám e jog általánosítását és tör- 
vényesítését körülbelül következő szakasz beiktatásával : A minisz
ter a tankönyvengedélyezés jogát az ország v a l a me n n y i  középis
kolájában gyakorolja. Még jobbnak tartanám e jog kizáróvá tételét 
ilyenformán: Tan-és segédkönyvet engedélyező hatóság csak a vall. 
és közokt. miniszter lehet. Bár nincs kimondva az 1883. XXX. tor

kát vagy tételeket,“ és a 49. §. szerint is világosan csak ily esetben tilthatja 
el használatukat. Didaktikai tekintetben meg nem felelők eltiltására a feleke
zetek által fentartott tanintézeteknél a minisztert sehol és semmikép sem hatal
mazza föl a törvény. A szerk.

*) A 74. §. csak ennyit mond : „Jelen törvény végrehajtásával a,vallás- és 
közoktatásügyi miniszter bizatik meg.“ A miniszter felelőssége nem érhet 
tovább törvényszabta szabadságánál; a miben maga a törvény akadályozza, 
azért nem lehet felelős. A szerk.
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vényczikkben, még is benne gyökerezik e jog, mikor a 8. §. azt 
mondja, bogy a miniszter rendelkezése alatt álló középiskolákban 
„a tantervet a vallás- és közoktatásügyi miniszter állapítja meg“, 
cs hogy a felekezeti intézeteknél, melyeknek tantervét a felekezeti 
hatóság esetről esetre bejelenteni tartozik a vall. és közokt. minisz
ternek, sem lehet a tanterv mértéke kisebb, „mint az, mely a köz- 
oktatásügyi miniszter rendelkezése és közvetetten vezetése alatt álló 
intézetekben alkalmazva van és az illető intézetekre nézve csak a mini
mumot határozza meg.“ Én ugyanis azt hiszem, hogy a ki mértéket 
szab a tantervnek, a kinek a törvény kötelességévé teszi, hogy őrköd
jék e mértek megtartása fölött, annak meg kell adni azt a kizáró jogot 
is, hogy kiszemelje vagy helyben hagyja a kiszemelt tan- és segéd
könyveket, a melyek e czélra vezetnek. Csak úgy válhatik ezért egyedül 
felelőssé, ha e jogot osztatlanúl és kizárólag gyakorolja. *)

Van az 1883. t. ez. 48. §-a cl) bekezdésében említés iroit 
kézikönyvekről is. Hajdanában, 1848 előtt, mikor a nyomtatás mes
tersége még ritka volt, nyomtatott kézikönyvek is a ritkaságok 
közé tartoztak. De ma, midőn minden városnak egy-két nyomdája 
van, a nyomtatás költsége aránylag oly csekély, hogy tankönyveit, 
melyeknek vevő közönségét a tanintézet biztosítja, mindegyik nyo
mathatja. A kézírás sem térbeli, sem pénzbeli tekintetben nem ver
senyezhet a nyomtatással, s míg a kézírásba számtalan hiba csúsz- 
hatik, ezeket a nyomtatott könyvekben ha kikerülni nem is, de 
legalább ellenőrizni lehet. Ma kéziratot használni nyomtatott könyvek 
helyett annyit jelent, mint koczkáztatni a középiskolai tanítás czél- 
ját, mint elvonni magát a törvényes ellenőrzés elől. Szerintem tehát

*) A mi a törvényben világosan és határozottan ki van mondva, annak 
nem lehet az ellenkezőjét bele magyarázni. A 8. §. félreérthetetlenül biztosítja 
a felekezeti főhatóságoknak a tankönyvek megállapításának jogát is. íme a 
bizonyság : „A felekezetek által fentartott tanintézeteknél a tantárgyakban az 
egész tanfolyam alatt elérendő végczélt és a tanítandó ismeretek mértékét, a 
tanrendszert, tantervét és a tankönyveket az illető felekezeti főhatóság álla
pítja meg.“ És az helyesen is van ; mert a felekezeti középiskolák csak lefelé 
vannak a közokt. miniszter rendelkezése és közvetetlen vezetése alatt álló 
intézetekben alkalmazott mértékhez kötve, minthogy az rájuk nézve ..csak a 
minimumot határozza meg“ ; de fölfelé szabadok, mehetnek a meddig és a 
merre tetszik. A ki pedig megállapítja a végczélt, mértéket, tanrendszert, tan
tervet, annak kell megállapítania a tankönyveket is, mert ezek mindig ama
zoktól függnek. Nem a mit az értekező javasol, „gyökerezik“ tehát az 1883. 
XXX. törvényczikkben, hanem annak épen az ellenkezője. A  szerk.



még egy következő szakasz lenne a törvénybe iktatandó : Csak 
nyomtatott és kormányrendeletileg engedélyezett tan- és segédköny
vek szerint szabad tanítni.

Tételemben hangsúlyozni kívánom, hogy a segédkönyvek is az 
engedélyezés rendszabálya alá tartozzanak. Mi haszna, hogy a 
középiskolának megvan pl. az engedélyezett irodalomtörténeti 
kézikönyve, ha ezt a tanár csak mellékesen vagy épen nem hasz
nálja, ellenben az illető irodalom oly termékeit olvastatja tanítvá
nyaival, melyek erkölcs- vagy törvénysértők ? Mi haszna, hogy van 
megszabott földrajzi kézikönyv, ha e mellett a tanár egészen más 
színezetű térképeket ad a tanuló kezébe ? Pedig térképek tagad
hatatlanul a segédkönyvek közé valók.

Legnagyobb megbotránkozást keltenek a még most is ország
szerte, az autonomisták és nem autonomisták táborában egyaránt 
garázdálkodó külföldiek. Az ily termékek, még ha sokkalta olcsób
bak vagy helyesebb szövegüek és tudományosabb szerkezetűek is 
mint a belföldiek, a valódi hazafias tanár lelkét csak keserűséggel 
töltik el. E gyártmányokat, melyek mindig a honi tehetségek mel
lőzésével járnak, drágán megvámoltatnám a határon; védvámot 
emelnék ellenük, mint a szomszéd országok tették a magyar gabona- 
kivitel ellen. A szorultság majd élelmesekké tenné a mi kiadóinkat 
is. A hazai tudományos érdek és a honi tanerők becsülete megvé
dése szempontjából ezt az ideiglenes rendszabályt alkotnám : Kül
földi szcrzöjií és keletű könyveknek iskolai használatra engedélyt a 
miniszter csak egy évre adhat. Ideiglenes legyen e rendszabály, míg 
az olcsóság és helyesség nyitját majd mi is megtaláljuk s a vég
leges kitiltás ideje majd azokra is bekövetkezik. *)

Az eddigi eljárást is, melyet a vallás-és közoktatásügyi minisz
ter e korlátolt jogból kifolyólag gyakorolt, módosítanám akképen, 
hogy az engedélyt nem a közoktatásügyi tanács bírálatához, hanem

*) Az egészen idegen termékeknél még sokkal veszedelmesebbek a 
magyar színbe öltöztetett félig idegenek, a fordítások, melyek mint könnyen 
és gyorsan végezhető munkák valósággal elárasztják tankönyvirodalmunkat, 
elnyomva eredeti müveinket, elhamarkodott könnyűvérű munkára csábítva 
Íróinkat és last not least idegen szellemükkel megvesztegetve a magyar gon
dolkozást. Nincs művelt irodalom, melyben a fordított iskolai könyveknek oly 
szégyenletes nagy száma volna, mint nálunk. Ezek ellen végre-valahára csak
ugyan gátat kellene emelni. Legjobb volna kereken kimondani, hogy pusztán 
fordított tankönyv nem engedélyezhető. A szerte.
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a főigazgatóságok útján bekövetelt tanári szakbirálatokhoz kötném. 
A különbség e közt és az előbbi közt az, hogy a szabályszerű 
két s néha talán csak egy bírálat helyett a kormány legalább 
tizenkettőt kapna, s akkor kikerülné annak látszatát, a mit a 
könyvárus-egyesület is említett, mintha a könyvbírálat és könyv
engedély egy testület javadalmához tartoznék. E 12 bírálat vagy 
egyhangúlag jónak találja a könyvet vagy nem ; mind a két eset
ben kétségtelen az engedélyezésnél követendő eljárás. Az engedélyt 
megtagadnám, ha csak egy bírálat pártolná a könyvet; de meg
adnám két javalló ajánlatra is, bár korlátolva, és korlátlanul három 
és több javaslatra. *)

Ha a tankönyvek mennyisége megengedi — erről pedig mi 
nem panaszkodhatunk — a tanároké és tantestületeké a jog, enge
délyesés és használat végett javaslatot tenni. Soha sem lesz üdvös 
az oly vezérfonalhoz kötött tanítás, a mely a tanár meggyőződé
sével össze nem fér vagy ellenkező elvek szerint készült; ha ilyent 
nyomnának a tanár kezébe, kénytelen volna e könyvet lépten nyo
mon meghazudtolni. Hiú törekvésnek tekintem tehát tankönyvet 
íratni, fordíttatni, nyomatni, melynek szelleme, iránya ellenkezik a 
tanáréval ; soha sem fog az erre átragadni. A tankönyv, a melyhez 
szigorúan ragaszkodik a tanár, mindenesetre tanuskodhatik a közép
iskola szelleméről, de ezt nem a holt tankönyv, hanem az élő 
tanár élő szavával önti az ifjúságba. Az engedélyt tehát helyesen 
az adja meg, a ki a tanterv czélját kitűzi, megszabja; de a tan

*j Az „eddigi eljárást“ épenséggel nem tartjuk tökéletesnek; de hogy 
az itt ajánlottnál ezerszer jobb, azt egy pillanatig sem habozunk kimondani. 
A közoktatásügyi tanács azt a „két“ vagy akár csak „egy birálatot“ beha
tóan tárgyalni, okait komolyan fontolgatni tartozik. így a kormány, ha a 
tanács csakugyan lelkiismeretesen teljesíti a kötelességét, nem kap se egy, se 
két, se tizenkét bírálatot, hanem kap egy nyomós okokra alapított, jól meg- 
hányt-vetett javaslatot. Az ajánlott eljárásnál ellenben a puszta szám dön
tene ; haszontalan szám jóravaló ok helyett. Tudományos és paedagogia dol
gokban az ilyen már régen elvesztette hitelét. De meg ez eljárást jóval több 
értelemmel meg is lehetne fordítani. Ha a tizenkettő közül egy veti el, akkor 
korlátlanul; ha kettő, akkor korlátolva; ha három vagy több, akkor nem 
engedélyezendő a könyv. Az approbatio fölötte fontos ügyét nem szabad ily 
játszva elintéznünk; azt csak egy állandó, a tanterv követelményeiről soha 
meg nem feledkező, a tankönyvirodalmat és a gyakorlati tanítás fejlődését éber 
ügyelemmel kisérő, nem gépiesen szavazó, hanem komolyan tanácskozó testü
letre lehet bízni. д  szcrk.
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könyv iránti javaslatot az teszi, a ki a tantervet valósítja, a ki a 
tankönyvek szükségét érzi s a ki azokat használni kényszerül.

Befejezésül utalok az osztrák gyakorlatra, mely az „österr. 
Gymn. Zeitschrift“ évfolyamaiból ismeretes. A többi németországi 
eljárásra szolgáljon például a poroszországi, melyről Schmid Encycl. 
d. ges. Erz. u. Unt. 1867 „Preussen“ alatt (VI. köt. 324.1.) ezt találtam: 
„Eine allgemeine Revision aller eingefükrten Schul- und Lehrbücher 
wurde durch Ministerialrescript vom 24. April 1837 angeordnet; aber es 
herrschte im Gebrauch derselben eine grosse Freiheit, so dass nicht nur 
die Directoren, sondern bisweilen sogar einzelne Lehrer nach eigenem 
Ermessen dabei verfuhren. Hierdurch wurde die Circularverfügung vom 
14. Juni 1843 veranlasst, welche den Directoren aufgab, für jede Ein
führung eines neuen Lehrbuchs die Bestimmung des k. Provincial - 
schulcollegiums einzuholen. Letzteres hat alsdann, insofern das Buch 
nicht schon früher als zur Einführung geeignet anerkannt ist, zur 
Genehmigung an den Minister zu berichten. Diese Verfügung wurde 
unter dem 28. April 1857 in Erinnerung gebracht.“ V. ö. még 
ugyanott „Lehrplan“ alatt (IV. köt. 299. 1.).*)

Azt mondják, hogy a tankönyvengedélyezés idegen találmány. 
Igaz. De hát saját kárunk folytán kell-e moggyőződnünk szüksé
ges voltáról?

(N.-Szeben.)
Veress Ignácz.

Középponti események a történelemben.

A kiegyezés óta kibocsátott miniszteri rendeletek és utasítások 
közül, melyek a történelem tanítására vonatkoztak és a történelmi 
fejezetek megszokott egymásra való halmozásának meggátlását czé- 
lozták, főleg kettő vonhatta magára a szakember figyelmét. Ezeknek

*) A porosz eljárásra egyáltalában nem hivatkozhatunk. Poroszország
ban se közoktatásügyi tanács, se főigazgató, se általános approbatió nincs. 
Ott minden egyes tanintézetnek a Provincialscbulcollegiumhoz kell folya
modnia, még pedig részletes megokolás alapján, ha új tankönyvet akar 
behozni, és az approbatió, ha az előterjesztés okait elegendőknek találják, 
mindig csak arra az egy folyamodó tanintézetre érvényes. A porosz egy és a 
nálunk szokásos minden iskola számára való approbatió közt nagyon is nagy 
a különbség. A szerb.
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egyike az oknyomozást lépteti előtérbe, helyesen abból a nézetből 
indulva ki. hogy az ok, okozat, következmény együttvéve alkot organi
kus egészet, és főleg az önálló gondolkodásnak, a szabad Ítélő tehet
ségnek fejlesztését mozdítja elő; a másik a történelmi tényeknek 
középponti események köré való csoportosítását sürgetvén, főleg az 
emlékező tehetséget igyekszik működésében előmozdítani. Az elsőt 
annak idején kellőleg megbánytuk-vetettük, de a második — lega
lább tudtommal — teljesen érintetlenül maradt; holott az emlékező
tehetségnek vajmi nehéz föladat jutott a történelem tanulásánál. 
Azért jelen soraimban ebbeli megállapodásomat óhajtom közölni 
ama remény fejében, hogy sikerűi e dolgot is meghánynunk-vetnünk 
és a történelem tanításában is egyöntetű eljárást teremtenünk. 
Eljárásomról előre is jelezem, hogy a kimagasló, középponti esemé
nyekként szereplő tények okainak és következményeinek nyomozása 
közben a tények csoportosulása önkényt következik.

I. Ókor. A történelem első szereplőinek (a sémi és hámi népek) 
történetét oly szűk keretben ismertetjük, hogy annak tárgyalásánál 
középponti eseményeket fölállítani fölöslegesnek tartom. Az érintett 
népeket a szereplésben az indogermán népcsaládhoz tartozó görö
gök váltják fel, kiknek őstörténete, mint minden népé, mondákba 
és mesékbe van burkolva és csak a dór vándorlás és gyarmatosítás 
idejében bontakozik ki azok homályából. E mondák és regék sorá
ból magasan kiemelkedik a trójai háború, minthogy bő anyagot 
szolgáltatott ama két hősköltemény megírásához, melyekből mi a 
görögök összes isteni és emberi világát megismertük. Helyesnek 
találom tehát a hőskorszak eseményeit Lykurgus föllépéséig a 
trójai háború köré csoportosítani, a főfigyelmet az Ilias és Odyssea 
ama részeire irányozván, melyekben a görög nép vallásos nézetei, 
néposztályai, alkotmányos és családi élete, hadakozása módja, nem
zeti intézményei és egyéb társadalmi viszonyai érintetnek.

Mint mindenütt, úgy a görögöknél is először a nyers erő 
tartotta kezében a fönhatóságot, még pedig egész a perzsák ellen 
viselt támadó háborúkig, a midőn az Pausanias fondorlatai követ
keztében Athenaere szállott. Hogy a nyers erő ily huzamos ideig 
és oly kihatólag gyakorolta a főhatalmat, annak egyedüli oka Ly
kurgus törvényeiben keresendő; mert hisz ezek alkották a népet, 
mely évszázadokon keresztül polgárháborút nem ismert, mely el
lenség elől soha meg nem futamodott, melynek keblében a haza- 
szeretet soha ki nem aludt, a mely nép agyának minden gondolatát,
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szivének minden érzését a haza oltárára áldozatul vitte. Középponti 
esemény: Lylcurgus törvényhozása, vagy a nyers erő uralma.

Ez alatt azonban a Sóion intézményeiből kifakad ózó gyümöl
csök is megérlelődtek és a mint említettem, a fönkatóságot a per
zsák ellen irányzott támadó háborúk alatt Athenae kerítette kézre, 
még pedig Görögország szerencséjére; mert Solon nem csak haza
fiakat, hanem világpolgárokat, tudomány- és művészbarátokat nevelt, 
minek következtében Görögország a műveltség oly magaslatára emel
kedett, hogy népe most is a világ bámulatának tárgya. Középponti 
esemény tehát a támadó háborúktól az aegospotamosi ütközetig, 
midőn a fönhatóság fijra Spartáé lesz: Solon intézményei, vagy a szel
lemi műveltség hatalma.

Hogy a fönhatóság Sparta kezei közé került, Görögország 
hanyatlását, sőt vesztét idézte elő, bár mennyire törekedett is 
Thebae azt sülyedéséből kiemelni; mert a spártaiak nyomasztó ural
ma következtében száműzve lévén az egyetértés, béke a hazából, 
II. Fiilöp macedón király, birodalma határait szélesbítendő, Görög
ország ügyeibe is beavatkozott, s végre a tétovának helyt tovább 
nem engedve, Görögországot függetlenségétől megfosztotta. így ke
rült maga a görög műveltség is más éghajlat alá (Alexandria) és 
így vett az más irányt; míg végre N. Sándor halála után a mace
dón birodalom földaraboltatván, az egyes részekkel Görögország 
is Achaia név alatt az ez időben már óriási módon növekvő római 
birodalomba kebeleztetett. Az okozatok okát itt főleg a macedón 
birodalom terjeszkedése képezi; középponti eseményül tehát az szol
gálhat.

Az említett népeket szereplésükben a rómaiak váltották fel, 
kiknek őstörténete a köztársaság alapításáig szintén mondákba és 
mesékbe van burkolva; mert hisz az „annales maximi seu pontifi
cum,“ nem különben a „fasti consulares seu capitolini“ a gall tűz
vész alkalmával elvesztek, és igy az e korra vonatkozó adatokat 
az „orationes funebres“ és az epikai költemények szolgáltatják. 
Hogy pedig a kútfőknek e nemei, valamint F. Pictor, ki 500 évvel 
írt a királyság ideje után, mennyi hitelt érdemelnek, fejtegetni 
nagyon is fölösleges. A mondák közt főleg Róma alapításának 
mondája magaslik k i; azért a többiek csoportosítása a köré történ
hetik. Különben valamint Görögország illető korszakánál, úgy itt is 
főföladatunk — a mennyire lehet — kiemelni a mondák történeti 
magvát.
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A királyság megszüntetése után legott megkezdődött a harcz 
a patríciusok és plebejusok közt, mely az utóbbiak teljes diadalával 
végződött. így jött létre a néptribunatus, a decemviratus, a hadi tri
bunatus, így fogadtatott el a Lex Publilia, L. Terentilia, Leges 
Valeriae Horatiaeque, a L. Canuleia, Leges Liciniae Sestiae, a 
L. Poetelia és végre a L. Ogulnia. Miután a két osztály közt a jogi 
és erkölcsi sír be volt temetve, egyesült erővel támadták meg a 
szomszéd népeket és 270-ben Kr. e. Itáliának Róma uralma alatt 
való egyesítése befejeztetett. Ez anyagnál, melyhez a gall háború, 
Róma e korbeli pol. beltörténete, hadügye, erkölcsi és szellemi élete 
tartozik, legalkalmasabb középponti esemény : a rendek kiegyenlítése.

Itália meghódítása után Siciliára vetették szemeiket a rómaiak, 
minek következtében Carthagóval ellenséges viszonyba jutottak, 
mely viszonyból a pún háborúk fejlődtek. A hármas háborúban 
Carthagó elpusztúlt és birtokai a római birodalomba kebeleztettek ; 
s minthogy a rómaiak a pún háborúk alatt még Ázsiában is tettek 
foglalásokat, Róma uralma három világrészre terjedt ki. De minthogy 
a világ kincseivel annak bűnei is Róma falai közé vonultak, meg
kezdődött a pártoskodás, az erkölcsi elfajulás Itáliában, úgy mint 
a tartományokban ; nem csoda tehát, hogy a köztársaság gyors lép
tekkel haladott bukása felé. Középponti esemény : a pún háborúk.

Hogy a római köztársaság napjai meg voltak számlálva, azt 
egyes éleseszú férfiak csakhamar átlátták és annak megdöntésén 
munkálkodtak. Cicero minden philippikái daczára is a köztársasági 
kormányforma az actiumi ütközet után csakugyan császársággá ala
kúit Oct. Augustus alatt, kinek uralkodása föltárta Róma aranykorát 
mind a hatalom, mind a tudomány és művészet terén. Azért a 
tudomány, művészet, nem különben a kér. vallás boldogító tanításai 
és hatása ide csoportosítandók. Középponti esemény: Нота 
aranykora.

Azonban a birodalom aranykora, sőt maga az antik állam és 
műveltség is 476-ban Kr. u. megbukott. A sülyedés és bukás okai, 
melyek kifejtése e helyen figyelmünk főtárgya, a következők : 1. a 
császárok között alig találunk itt-ott egyet, ki a birodalom jövőjét 
szivén hordozta volna ; 2. a keresztények üldöztetése, mely a bi
rodalom erőinek szétforgácsolását vonta maga után; 6. a barbár 
népek mind gyakoribb betörései; 4. főleg az erkölcsi elfajulás a 
nép minden rétegében, de legkivált a katonaságnál. Középponti 
esemény : a nyugotrómai birodalom bukása.
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II. Középkor. A középkor a nagy népvándorlással kezdődik, 
melyet már a Kr. u. IV. században megnyitnak a hunok s melynek 
következtében a nyugotrómai birodalom romjain új, rövid- és hosszú- 
életű országok keletkeztek; a győzők elsajátították a legyőzőitek  
műveltségét s maguk is félig-meddig elrómaiasodtak, nevelésüket 
pedig elvállalta az egyház. A középkor elején tehát előtérbe lép 
a kér. vallás elterjedése is, a kér. egyházközségek szervezése, a 
szerzetes élet keletkezése, működésének czélja. Középponti esem ény: 
a n a g y  népvándorlás.

Nyűgöt világi hatalmának megdülése után a politikai súlypont 
egy újabb birodalomba, a frankokéba tétetett át, mely germán bi
rodalom sokáig irányadója volt Európának. A frank birodalom túl
súlya Martell Károlylyal veszi kezdetét és véget ér N. Károly halála 
után, midőn a birodalmat 887-ben végleg földarabolják s a főhatal
mat a német császár örökli. Ugyanez időben az arab világ, melynek 
története különben is sokféleképen fűződik a frank birodalom tör
ténetéhez, a létező népek között a műveltség zászlóvivője s valamint 
szellemi, úgy anyagi fejlettsége a kortársak bámulatának tárgya, 
míg végre az ismert okoknál fogva szintén elhanyatlik. Ez anyag
halmazt czélszerű két középponti esemény köré csoportosítani: 
1. a z arab világ  a m űveltség zászlóvivője, 2. a  fr a n k  birodalom  fönha-  
tóságot gyakoro l E u ró p a  fölött.

A német császár által örökölt főhatalom teljes fényében a 
sutrii zsinaton ragyog, midőn III. Henrik mind a három pápát 
leteszi és egymásután ötöt nevez ki püspökei közül, s midőn a zsi
nat a patricziusi czimmel tiszteli meg őt a pápaválasztás megerősí
tésének jogával. Azonban nyomban következett a császár túlkapá
sai ellen a középkort jellem ző mély vallásos érzület következtében 
a reactió, mely az investitura-harczban nyitott rést magának ; a 
császári hatalom megaláztatok, létre jött a wormsi concordatum, 
melynek következménye eleinte a császári és pápai hatalom egyen
jogúságában, majd a pápai hatalom fölülkerekedésében nyilvánult. 
Középponti esemény : a z  in v e s titu ra-harez.

Azonban a pápai főhatalom előtt, mely III. Inczétől IX. Gergely 
haláláig (1198— 1378.) tartott, az európai államok csak heves 
ellenszegülés után, s akkor sem teljesen hódolnak meg (Angolor
szág, clarendoni constitutio). A fönhatóság legmaradandóbb nyomait 
a keresztes hadjáratok képezik, melyeknek megindítói és intézői a 
pápák voltak s melyeknek következményei, valamint politikai, tár-

Tanáregyesületi Közlöny. XX. 42
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sadalmi, úgy tudományos tekintetből oly fontosak voltak Európára 
nézve. Középponti esemény : a leeresztés had jára tok.

A középkor végső szakában hasznos találmányok, messzire 
kiható fölfödözések koszorúzták az emberiség törekvéseit; maga 
a renaissance, — m elynek  szá la i E u ró p a  iro d a lm a ib a n  ko ru n k ig  
elha to ttak , s m ely a z  önálló  gondo lkodásnak , a szabad itélÖtehetség- 
nek oly m egm érhetetlen térü l szolgált és szolgál, —  karöltve a vallási 
és tudományos nézetek ellentétességéből eredő vitákkal; szintén 
bekövetkezett. Mindez széttépte a kér. köteléket, mely eddig a 
népeket összetartotta, a pápai fönhatóság nyomai mind jobban 
tünedeztek s minden állam tulajdon irányt kezdett követni. 
Középponti esemény : n em ze ti á llam ok keletkezése.

A nemzeti államok keletkezésekor keleten a török hatalom 
mind vészthozóbb lesz a keletrómai birodalomra nézve, mely roppant 
birodalom az egész középkoron keresztül csak gyászos képét nyújtja 
annak, hogy mennyire fajúihat el a leglelkesebb és legműveltebb 
nép is. A byzauti történelem nem beszél egyébről, mint vallási és 
politikai viszályokról, lázadásról és fejedelem-gyilkolásról, egy mélyen 
gyökerezett kényuraság borzalmairól, féktelen katonaságról, gálád 
tisztviselőkről; azért is nem azt lehet csodálni, hogy e birodalom 
végre megbukott, hanem hogy oly sokáig volt képes magát föntartani. 
1453-ban a törökök a birodalomnak véget vetnek, a görög tudósok 
nyugotra vándorolnak és ott az ó-classikus tudomány föléledését 
előmozdítják. Középponti esemény : K o n s ta n tin á p o ly  elesése.

A mi a művelődési és társadalmi viszonyokat illeti, bár azoknak 
egyes részei korszakuk bélyegét magukon viselik, czélszerűnek tartom 
azokat valamint a közép-, úgy az új- és legújabb kor végén  
könnyebb áttekintés okáért szintén csoportosítani, előtüntetve az egyes 
korszakok jellegét.

Ili. Újkor. A középkor végével a költők és tudósok által elhintett 
kételyek és szabadabb eszmék, az egyházba becsúszott visszaélések  
és az egyház hiányain segítendő reformok következetes elodázása, 
az általános elégületlenség a társadalom minden rétegében, a feje
delmeket sem véve ki, az elkeseredett és a kor szellemének 
megfelelően személyeskedő tollharcz az új classikus tudomány és 
a régi scholastica között, előidézte a nagy vall. reformátiót, mely a 
társadalom minden rétegét átjárta s így méltán nyitja meg az újkort. 
A reformatio különböző államokban különböző irányt vett és csak
hamar előidézte az ellenreformatiót, melynek megindítói a pápák,
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leghathatósabb közegei pedig a jezsuiták voltak s mely legkivált 
a 30 éves háborúban nyilvánult. A reformatióba és ellenreformatióba 
beleszövődik az egyes uralkodók ténykedése, Németalföld szabad- 
ságharcza, a későbbi századokban alakúit vallási felekezetek stb., 
s ily módon nagyon czélszerű ismét az anyagnak e halmazát két 
középponti esemény köré csoportosítani, t. i. 1. a reform átió , 
2. a 30 éves háború.

A westpliaiiai béke valahára véget vet Németországra nézve 
a vallási tusának ; egyes államokban még tovább terjeszkednek 
ugyan e mozgalom hullámgyűrüi, de tartósság és él nélkül, és így  
Európa figyelmét Francziaországnak a westpbaliai békében m eg
alapított túlsúlya vonja magára, és foglalkoztatja Európa népeit 
az utrecht-rastadti békéig, a midőn Francziaország túlsúlya m eg
semmisül. Középponti esem én y: F ra n czia o rszá g  tú lsú ly t gyakoro l 
E u ró p a  népei fölött. A franczia túlsúly idejében az alsolutismus 
keserű harczokat vi a magna charta hazájában, ekkor történik 
továbbá a török hatalom megtörése, Lengyelország alásülyedése, 
Oroszország belépése a nagyhatalmak sorába és Svédország kilé
pése ; azért itt még e két középponti eseményt állíthatjuk f e l : 
a z  angol a lko tm ányosság  fejlődése és beteiőzödése, a z  é jsza k i, ille 
tőleg keleti n a g yh a ta lm a k  á ta la k u lá s a ; minthogy e három dolog 
között a kölcsönzések és visszahatások alig észlelhetők.

Erre bekövetkeznek a XVIII. sz. szabad eszméi, föllépnek a 
deisták és encyclopaedisták, kiknek tanai túlcsapnak az Atlanti 
tengeren is és egy szabad állam alapításában érvényesítik hatásukat. 
A trónjaikban megingatott fejedelmek tanácsosnak tartják a közvé
lemény sürgető szavára hallgatni és a rozzant állami és társadalmi 
viszonyokon reformok által jav ítan i; szóval oly korszak tárúl fel az 
eszmék hatása folytán, mely Európa történelmi életének szabadabb 
átalakulását öleli magában. Középponti esem ény: a X V I I I .  sz. 
eszm éi re form oka t szü lnek. Ide tartozik természetesen az Unió kép
ződése, a deisták encyclopaedisták, Montesquieu, Voltaire, Harvey, 
Newton stb. működése is.

Azonban Francziaország az új eszmékkel mit sem törődvén, 
nem reformál, és így a régi és új eszmék között az ellentét oly
annyira elmérgesedett, hogy a reformok erőszakos úton létesíttettek, 
mi a trón felforgatásában és az országnak a forradalom örvényébe 
való süllyedésében nyilvánult, mely forradalom hullámai egész Európát 
elborították. Középponti esem ény: a nagy fra n c z ia  forradalom .

42*
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IV. Legújabb kor. Napóleonnak szerencsétlen orosz hadjárata 
után megkezdődött a népek szabadságharcza Napoleon ellen, mely 
végre is eredményhez vezette Európa népeit. A bécsi congressuson 
Európa ügyei rendeztetvén, hogy azt hasonló felforgatás ne fenye
gesse, megalakúit a sz. szövetség. De az elv, melyből a sz. szövet
ség kiindúlt, t. i. hogy a szabadság és rend egymást kizáró két 
ellentétes fogalom, és ez elv értelmében megragadott eszköz, t. i. 
az alkotmányos élet teljes megsemmisítése Európa földjén, csakhamar 
ellenhatást szült, és beteljesedtek Mirabeau szava i: „A franczia 
forradalom körútat tesz az egész világon“. Középponti esem ény: 
a  sz. szövetség és a nem zetek ellenhatása.

Napjainkban — nem tekintve egyes anyagi érdekeket —  
leginkább a nemzetiségi kérdés, a fajok egyesülésének eszméje 
foglalkoztatja a népeket és zavarja Európa békéjét.

V. Magyar történelem. A közép-, új- és legújabb korban fel
vett világtörténelmi középpontok nemzeti történelmünkben is nagy
részben azok gyanánt szolgálhatnak ; e kettő helyett azonban : 
a fölavatási harcz és keresztes hadjáratok —  minthogy ezek döntő 
befolyásúak hazai viszonyainkra nem voltak —  czélszerűnek tartom 
1. a csá szári, 2. a p á p a i  befolyást fölvenni középponti eseményekül; 
továbbá a keleti és bécsi áramlatok szükségessé teszik más közép
ponti események fölállítását is. A magyar történelemben érvényesülnek: 
a népvándorlás, melynek végső hullámaiként szerepelnek őseink, 
itt tárgyalandó a magyarok eredete az összehasonlító nyelvtudomány 
alapján, vándorlásuk, honfoglalásuk, hadi, vallási, alkotmányos és 
egyéb társadalmi viszonyaik, Anonymus czáfolata. A nyugoti, vagy 
császári befolyásról tanúskodik főleg a kér. vallás korai elterjedése, 
sz. István-féle alkotmányunk, a pápai befolyásról az aranybulla, 
az Anjouk trónra jutása.*) —  A császári és pápai befolyás közt 
rést nyit magának ,a  b y za n ti befo lyás‘ Manuel korában, melynek 
nyomai az udvari cancellaria fölállítása, vagyis az ázsiai kormány
forma megszüntetése, a keleti udvartartás, tudomány és műveltség 
átültetése. — A kereszténységet összetartó középkori kötelék 
szétfoszlása után hazánkban is véget ér a pápai b efo lyás; erre 
mutatnak Zsigmondnak rendeletéi, melyek értelmében a kegyuraknak  
megtiltatott a pápa kívánságára idegent kinevezni, az egyházi jöve-

) E két középponti eseményt a fölavatási harcz és keresztes hadjáratok 
helyett veszszük fel.
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delmeknek tizedét, a megürült főpapi állások jövedelmeinek felét 
Rómába küldeni, első sorban pedig a ,ius placets behozatala. —  
Azonban még a nyugoti államok anyagi és szellemi fejlesztésükön 
működtek, Magyarországnak osztályrészül jutott Nyűgöt védőbás
tyájaként szerepelni a keleti barbárság ellen, mely hivatásban 
1526-ban elbukott. Itt tehát ismét új középponti eseményre van 
szükségünk : M a g ya ro rszá g  védőbástyája  N y u g o tn a k  a keleti barbár
ság ellen.

A reformatiói és ellenreformatiói küzdelmek szintén nagy 
nyomort hoznak hazánkra i s ; míg végre a linzi béke a küzdelem
nek véget vet. Az említett béke után a bécsi államférfiak Lobkowitz, 
Porzia, Hocher, W olf és Menagetta tanácsadóikkal elérkezettnek 
látták az időt, midőn —  Richelieu példájára az osztrák monarchia 
egységének létrehozását tűzvén ki czélul —  Magyarországnak 
alkotmányos jogait megnyirbálhatják ; erre nézve az első lépést a 
vasvári béke kötésekor meg is tették, de törekvésük a fölkelések  
egész sorát idézte elő, míg végre a szatmári béke az elméket lecsil
lapította. A reformatió, ellenreformatió és a bécsi államférfiak absolut 
irányú törekvése idejében a török teljesen befészkelte magát hazánk 
egy részéb e; mígnem megkezdődött a szabadító harcz a félhold 
ellen és a török hazánkból teljesen kifizetett. A XVI. és XVII. 
században tehát a világtörténelemben fölvett, nemzeti történelmünkre 
vonatkozó középponti eseményeken kívül szükségesnek látom az 
esem ényeket a következő középponti események köré csoportosítani: 
1. törökvilág  M a g ya ro rszá g o n , melynél a fősúly a török-magyar 
társadalmi és vallási viszonyokra, a magyar nemzet és külcsín 
pusztulására, a jobbágyság terheire és példás magatartására, végre 
a megyék fontosságára fektetendő ; 2. a bécsi á lla m fé r fia k  absolut 
ir á n y ú  törekvése és a n em ze ti ellenhatás.

A XVIII. sz. szabadabb eszméi nálunk is reformokat szülnek, még 
pedig részben üdvös, részben alkotmányos szabadságunkat és jogain
kat megszorító reformokat Mária Terézia és II. József uralkodása alatt. 
A franczia forradalomba is bevonattunk, miről szellemi tekintetben 
a Martinovics-féle összeesküvés, anyagi tekintetben a devalvatió 
eléggé tanúskodik. A sz. szövetség megállapodása értelmében a 
kormány közegei nálunk is megkezdették m űködésüket; de nyomban 
követte azt a nemzeti ellenhatás: a beküldött kir. biztosok sem 
valának képesek boldogúlni, s miután maga Németh János, a kir. 
ügyigazgató, kinek meghagyatott, hogy az engedetlenek ellen tör
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vényes keresetet indítson, nyíltan kijelentette a királynak, hogy 
nincs oly törvény, melyre a vádat alapítani s m elylyei az ítéletet 
motiválni lehessen, a király egy leiratában kijelentette, hogy nem
zetünket alkotmányos módon kívánja kormányozni, s legott 1825. 
szept. 11-ére Pozsonyba országgyűlést hirdetett. Ekkor veszi kez
detét alkotmányos átalakulásunk, m ely kivitelre nézve a világtörté
nelemben talán páratlan, s melyet a nemzeti reactió következménye 
gyanánt tekinthetünk. Azonban a párisi februári forradalom hullámai 
hazánkat is elözönlötték, s minthogy a bécsi kormány, valamint 
már az átalakulás alatt, de főleg ez alkalommal a nemzetiségeket 
fölbújtogatta ellenünk, nálunk is —  fájdalom ! —  előtérbe lépett 
a nem zetiség i kérdés.

Ez eljárásom után arra a meggyőződésre jutottam, hogy nem 
csak az emlékezőtehetseg nyer segítséget nehéz feladatának megol
dásában, hanem a történelmi tananyag a középponti eseményben 
rejlő és kalauzként szolgáló eszmének éber szemmel tartása mellett 
a salaktól is m egtisztúl; az életrajzi rész háttérbe, a háborúk szélté- 
ben-hosszában való, de az élet számára mitsem tartalmazó elbeszé
lése szűk keretbe szőrűi, és a háborúk csak annyiban méltattatnak, 
a mennyiben valamely nép vagy az egész emberiség fejlődésére 
jótékony, vagy bénító hatással voltak ; szóval a történe lem tan ítá s je len  
felfogás értelmében a helyes ú tra  tér.

(Fehértemplom.)
Szőke E n d re .

A földrajz tanításának tengeri kígyója.

Régen k ísért; felmerült a vidéki körök gyűlésein, a közok
tatásügyi tanács zöld asztalánál, a miniszteriumbeli értekezleten, 
folyóiratokban, napi lapokban s legújabban a „Tanáregyesületi Köz
löny“-ben. *)

Figyelemmel kisértem mozdulatait, tekergődzéseit mindenütt s 
mondhatom, hogy legtöbb megjelenésében épen olyan testetlen-lel
ketlen volt, mint az, melyet a képzelgő alkot magának a tenger 
végtelenjén.

*) A  földrajz tanításáról a gymnasium alsó osztályaiban, Varga Ottótól 
múlt fűz. 504—509. 1.
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Valóban alig volt újabb időben tanügyi kérdés, melyet oly 
felszínesen ítéltek volna meg. oly kevés tanulmánynyal és a komoly 
gondolkodásnak annyi híjával tárgyaltak volna, mint a földrajz 
tanításának azt a módját, mely azt kívánja, hogy az egyes föld
területekre vagy „földrajzi egyedekre“ jellemző növényeket és álla
tokat ne csak említse, hanem ismertesse is meg a tanár, vagyis 
más szóval azt kívánja, hogy azokat a természetrajzi tárgyakat, a 
melyek maguk teszik a földrajzi egyedet azzá, a mi, a melyek 
nélkül nem is képzelhető, a gyermek felfogásához mérten írja le, 
jellem ezze. Én nem ismerek egyszerűbb és természetesebb didak
tikai elvet annál, hogy a tanár semmi szükségeset, se szót, se 
tárgyat ne hagyjon homályosan, magyarázatlanúl, a mi tanításában 
előfordul. És mégis hogy megriadt, hogy felzúdult a magyar taná
rok nagy része, mikor az utasítások ez elvnek a földrajz tanításá
ban való alkalmazását követelték! Gúnyosan nevezgették „össze
házasított természetrajzos földrajznak,“ „szörnyszülöttnek,“ „siámi 
ikreknek,“ „természetrajzoskodásnak“ stb. —  szinte keresett és 
hivalkodó gúnynyal.

Ez bizony elszom orító; —  nem annyira azért, mert tanügyünk 
vezetésének élén álló testület eszméit gúnyolja, mint inkább azért, mert 
rendkívül szűkkörű és alantjáró felfogásról s a megszokott slend- 
riánhoz való ósdi ragaszkodásról tanúskodik, a mi legkevésbbé sem 
válik „tanügyi haladásunknak“ becsületére. Más országokban a tanügyi 
eszmék harczterén az ész és a gondolkodás fegyvereivel, a didaktika 
és methodika vívmányaival, neves tanférfiak tapasztalataival, néze
teivel és a szakirodalommal harczolnak; nálunk egyszerű kicsiny
léssel, vak gúnynyal. Nincs is annál egyszerűbb, mint odavetni, 
hogy „természetrajzos földrajz nem létezik!“

Az ugyan igaz, hogy olyan merev, mondhatnám bizarr fel
fogásban, mint a milyen nálunk — tisztelet a kevés kivételnek —  
uralkodik, csakugyan „nem létezik.“ A földrajznak is, meg a ter
mészetrajznak is megvannak a maguk sajátos ezéljaik és törekvéseik 
s mindakettő önálló a tudományok terén, de nem a középiskola 
alsó osztályaiban, a melyekben se földrajzi, se természetrajzi tudo
mányt nem tanítunk, nem taníthatunk. És az utasítások soha sem 
is követelték, hogy „a földrajzban természetrajzot tanítsunk“ ; azért 
kár is ilyen „eszménysárkányok“ ellen harczolni. Az utasítások 
csak a fönt említett didaktikai elvnek megvalósítását követelték
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ezelőtt, és ezt követelik ma is. Valószínű ugyanis, hogy az utasí
tások készítői jól tudták, hogy a földrajz tanítása, a mai felfogás 
szerint, természetrajzi tárgyak ismerete nélkül el nem lehet, azért 
szerkesztették az utasításokat a megjelent szöveggel; mert, ha a 
természetrajzi tárgyak ismerete nélkülözhetetlen, okvetetlenül meg kell 
azokat ismertetni, még pedig, a didaktika szabatossági elvének 
megfelelően, term észe tra jz i m ódon. Ez az, a mitől nem szabad eltérni, 
a mit nem szabad mellőzni, bár mennyire riadozzanak is tőle egyes 
földrajzi tanárok. Ezt követelik az utasítások a földrajzi tanítás 
feladatának megállapításában és több helyen. így  az utasítások 
1887-iki kiadásának 110— 113. lapjáról pro memoria a következő
ket jegyzem  k i:  „ . . .h o g y  egyúttal m egism erked jenek  a természet 
körébe eső legnevezetesebb tárgyakkal és tü n em én y ek k e l...“ ; a 
112. lapon a terményeknek külön pont van szentelve, melyben ki 
van mondva, hogy a jellemző terményeket „be kell mutatni“ és 
„kellő szemléltetésök is eszközlendő“ ; sőt a 113. lapon a szemlél
tetés módja is meg van állapítva és igen helyesen megjegyezve, 
hogy „téves volna ez ismertetést az illető termékeknek olynemű 
leírására kiterjeszteni, mely a term észetra jz ta n ítá sá n a k  felelne m eg“ ; 
vagyis: a földrajzban ne taníts természetrajzot! Mert — jól jegyez
zük meg —  más dolog ám az : valamit szabatosan természetrajzilag 
jellemezni, mint a természetrajz sajátos czéljainak m egfelelőleg a 
legkülönbözőbb szempontból tárgyalni és tanítani. Amazt meg lehet 
tenni a földrajz tanítása alkalmával is, emennek pedig csak a ter
mészetrajz tanításával lehet megfelelni.

Az a felfogás, hogy a földrajz szempontjából elegendő a tár
gyak felsorolása, egy pár vonással való leírása s képben való egy
szerű bemutatása, miként láttuk, már az utasítások szempontjából 
is h ibás; különösen ha még hozzáveszsztik az utasításoknak ama 
jogos követelését, hogy a természetrajz tanítása „az alsóbb osztá
lyokban gyűjtött természeti ism eretekére alapít'tassék (118., 121. 1.). 
De gyökeresen hibás az a felfogás általános didaktikai szempontból 
is. Avagy azért, hogy „a lovat meg a czéklát 1000 közül 999 
ember, tanuló ism eri,“ a tudatos ismeret, a képzetek tudatossá tétele 
és az ismeretnek szabatos kifejezése nem főfő kelléke a jóravaló 
tanításnak ?

Még van egy hiba. Varga Ottó és mások a megjelent tan
könyvek alapján ítélték el a „természetrajzos földrajzot.“ Pedig 
ezek csak azt bizonyítják, hogy e módnak még nem akadt igazi
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mestere, de nem azt, hogy maga a mód helytelen és elvetendő. A 
bírónak magából a dolog természetéből s nem a kontár ügyvédek  
tákolmányából kell ítéletéhez az anyagot gyűjteni.

Befejezésül őszinte óhajtásomnak adok kifejezést, hogy Varga 
Ottó könyve, melynek készülését * alatt jelzi, győzedelmeskedjék 
valahára a földrajz tanításának tengeri kígyója fölött s érdemelje 
meg majdan igazán a „patentálást.“ Addig is azonban szives figyel
mébe ajánlom a többi közűi Z achariae , továbbá B a e n itz  és К орка  
iskolai könyveit, a melyekből láthatja, hogy a gondolat nemesebb 
értelmében mégis „létezik“ természetrajzos földrajz.

(Budapest.)
B uszlavszky  József.

IRODALOM.

H a z a i .

M. Tullii Ciceronis De imperio Gnaei Pompei oratio ad Quirites. Magya
rázta d r. K e le ti  V in c ze ., (Jeles irók iskolai tára XXVII.) Budapest, 1887. 
Franklin-társulat. 75 1. Ára 40 kr.

A „Jeles irók iskolai tára“ ismét egy figyelemreméltó kiad
ványnyal gazdagodott. Igaz ugyan, hogy nem vagyunk híjával 
Cicero e remek beszéde magyar jegyzetes kiadásainak, de ez még 
nem zárja ki egy újabb megjelenésének jogosultságát, feltéve, hogy 
versenytársait bizonyos tekintetben fölülmúlja. Ennyit pedig dr. K e
leti munkájáról nyugodt lélekkel el lehet mondani. Lássuk, miképen 
törekszik commentatorunk az iskola czéljának megfelelni.

A 7— 18. lapra terjedő bevezetésében rövid vonásokkal, de 
élénk és élvezhető képben ismerteti a beszéd hátteréül szolgáló 
keleti eseményeket. Nem mond se többet, se kevesebbet, mint a 
mennyi szükséges a tanulónak.

A beszéd latin szövegét Halmnak nem rég megjelent 10. isko
lai kiadása szerint adja, és csupán a 18., 52. és 68. §-ban tesz 
némi megokolt változtatást Mommsen, Fleckeisen és Müller emen- 
datiója szerint.

A 47— 73. lapig terjedő régiségtani, történeti és szövegmagya
rázati jegyzetei igen czélszerűen úgy vannak összeállítva, hogy az 
ugyanegy fejezethez tartozók könnyen és gyorsan feltalálhatók. Az 
egyes fejezetekhez tartozó jegyzetek elé pedig ügyes tartalmi kivo
natok vannak téve, melyek alkalmasak arra, hogy a tanulót a 
beszéd gondolatmenetének követésében folytonosan támogassák.
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Maguk a jegyzetek helyesek, értelmesek és magyarosan van
nak szerkesztve. Nagyobb kifogásokat általában nem is lebet elle- 
nök tenni és csupán a IV. fej. 9. §-ára vonatkozó jegyzetére van
észrevételem. Azt mondja ugyanis : „Posteaquam............ aedificasset.
Posteaquam cum coniunctivo Cicerónál ritka ugyan, de e helyen 
valamennyi kéziratban á ll.“ Ezzel szemben elég lesz talán egysze
rűen csak arra hivatkoznom, hogy az általa is használt Richter- 
Eberhardnál, továbbá Crusius, Klotz és másoknál sokkal érthetőb
ben így olvassuk ezt a helyet : „qui postea , quum  maximas aedifi
casset ornassetque classes.“ így  aztán teljesen fölösleges a jegyzet. 
Különben a kérdéses szót helytelenül írja össze a IX. fej. 25 §-ban 
is : „posteaquam pulsus erat,“ holott másoknál a szöveg értelmének 
megfelelően így áll : „postea quam pulsus erat.“

Egyéb megjegyzéseim még a következők volnának : I. fej. 1. §. 
„hic autem locus ad agendum am plissim us, ad dicendum o rna tissim us  
est visus.“ Véleményem szerint nem elég találóan használja a „leg
méltóbb“ és „legelőkelőbb“ k itételeket; kelyettök inkább ajánlanám 
a „legmegtisztelöbb“ és „legdíszesebb“ kifejezéseket. Crusiusnál : „zu 
Verhandlungen der ehrenvollste, zu Vorträgen der rühmlichste.“ 
Itt tehát megmagyarázandó az „ad agendum“ és „ad dicendum“ 
közötti különbség is. Felveendő I. fej. 2. §. „periculis“ szó m agya
rázata, mely alatt oly fenyítő pereket kell érteni, melyeknél az 
elitélés a száműzés kimondásával járt. Ha pedig az elitéit ennek 
ellenére is római területen akart maradni, annak a veszélynek tette 
ki magát, hogy bárki büntetlenül bántalmazhatta, sőt meg is ölhette. 
Az ítélet terminus technicusa : „interdictio aquae et ign is.“ A III. 
fej. 8. §-ban „Quod egerunt“ nem egészen helyesen van értel
mezve így : „hogy tettek v a la m it,“ mert a „quod“ itt pron. relat., 
helyesebb tehát : „azért, a m it  tettek.“ A IV. fej. 11. §-ban 
„ Videte quem vobis animum suscipiendum putetis“ fordítása szerinte 
ez volna : „ T i lássátok , miképen kelljen  vélekednetek.“ Minthogy 
azonban itt „videre“ ugyanazt jelenti, a mit cogitare, considerare, 
találóbbnak tartanám így fordítani : „fonto ljá tok meg, hogy minő 
határozatot véltek szükségesnek.“ A VII. fej. 17. §-ban : „Quod, 
héliumra vonatkozik, nem genusra.“ Felesleges jegyzet, mert a 
szöveg maga is elég világos. Ellenben fölveendő a magyarázatba
IX. fej. 26. §. „sed ea vos coniectura perspicite, quantum illud 
bellum factum putetis.“ Egybevetendő : IV. fej. 11. §. „Videte. . .  . “ 
A X. fej. 28. §-ban fel lehet világosítani a tanulót, bogy az isko
lát azért hívták „ludus“-nak, mert a czélja a szellemi élénkséghez 
való szoktatás. A XII. fej. 33. §-ban „inspectante praetore.“ Itt 
megemlítendő, bogy M. Antoniust, a szónok atyját kell érteni, ki 
a tengeri rablókkal szerencsétlen harczot vívott és Creticus m ellék
nevet nyert. A IX. fej. 58. §-ban „per vos“ =— vestris suffragiis.

Végül nem hagyhatom szó nélkül —  és ez már lényeges —  
hogy a stilisztikai és rhetorikai sajátságok magyarázatára egy kissé
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több súlyt kellett volna fektetni. Igaz ugyan, bogy az utóbbiaknak 
„A beszéd elrendezése“ czim alatt eléggé áttekinthető vázát nyújtja 
a 74. és 75. lapon, de ennek is egy kissé húsosabbnak, elevenebb
nek kellene lennie.

A mondottakat összefoglalva dr. Keleti Vincze munkáját a 
tanulók kezébe való hasznavehető könyvnek tartom. Ily kiadványok 
alkalmasak arra, hogy iskoláinkból a külföldieket kiszorítsák, 
hanem természetesen csak úgy, ha mi tanárok nagyobb figyelemre 
méltatjuk a saját ügyünket és a középiskolai oktatás előmozdítá
sára alkalmas életrevaló hazai vállalatokat jobban támogatjuk 
mint eddig.

(Szombathely.)
D r. B á r á n y  Gergely.

Qu. Horatius Flaccus ad Pisones de arte poetica czímü leveléhez előké
szület Horatius életrajzával. Irta S im o n  P é te r . (Jeles írók iskolai tára XXVIII.) 
Budapest, 1887. Franklin-társulat. 173 1. Ára 70 kr.

Könyvünk czíme alig sejteti tartalm át; „előkészület“ t. i. azt 
gondoltatja, hogy némi bevezetés az Ars poeticába. De biz’ ebből 
alig van valami, mert a mit annak nevezhetni a 173 lapra t e r 
j e d ő  munkában alig foglal el 3-at. Az A r s  poetica -nak teljes 
kiadása az, bőven ellátva magyarázó jegyzetekkel. Ezekről szán
dékom egynéhány szót ejteni.

Latin classicusok iskolai kiadásai meglehetős számmal vannak 
és örvendetesen szaporodnak. Köztük magyarul commentáltakat is 
használhatnak tanítóink és tanulóink. Legtöbbnyire meg van nevezve 
a czímökön, melyik német commentator nyomán készültek ; és ez 
helyes, mert a bírálónak fogantyút ád, a mibe belé kapaszkodhas- 
sék. Az előttem fekvő könyvön semmi ilyes nem lévén indikálva, 
úgy kell tekintenünk, mint Simon Péter eredeti dolgozatát. Ha hát 
magyarázataiban hibát lelek, ő egyedül a felelős, valamint övé a 
dicséret is azért, a mit helyesen mond. Gondolom eleget teszek 
mind az egyik, mind a másik tekintetből, ha a commentárt (a 
,,magyarázat“-ot) elől kezdve addig kísérem, míg föltehetem, hogy 
olvasóm azt mondja : claudite rivos  . . . .  sa t p ra ta  ЫЪеге !

„ 1 —23. V. Bevezetés. Minden költeménynek oly egységes egé
szet kell képeznie, melynek egyes részei egymással összehangzók.“ 
(43. 1.) Mikor a tanítványnyal idegen nyelvű olvasmányt először 
fordíttatni kezdünk, alig hiszem, hogy módszertani eljárás lenne 
megmondani előre neki, hogy mit fog olvasni benne. Kétkedésem
ben olvasóim osztozni fognak, tehát nem bizonyítgatom méltó vol
tát. De azonkívül is lelek két hibát az idézett három sorban, u. m. 
ismétlést és ellenmondást. A szöveget ugyanis imígy kezdi Simon 
Péter a 25. lapon: „ 1 —23. Bevezetés. Jó költemény első kelléke: 
Képezzen az oly egységes egészet, hogy ennek minden egyes részei 
egym ással összhangzók legyenek.“ Az ismétlés világos. De megvan
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az ellenmondás is, mert „bevezetésé“-ben magyarázónk imígy 
nyilatkozik : „A magyarázók ezen elnevezés által : de arte poetica  
sokáig t é v ú t r a  v e z e t t e t v é n ,  a munkát a költészet rendsze
rének tekintették és e r ő l t e t v e  úgy is m agyarázták. . . pedi g 
„az nem egyéb sa tir icu s költői tan levé lné l, melyben Horatius kikel 
a magokat költőknek képzelő irkászok ferde törekvései és a mű
bírálók hibás Ítéletei ellen.“ (23. 1.) — Tehát „d idac ticum  рост а ,“ 
de „nincs rendszer benne“ ! Az idézett commentár s a többi tarta
lom-mutatók ellenben rendszert bizonyítnak. Mi most az igazság ?

„Az 1— 4. v.-ben leírt szörnyetegre nézve“ magyarázónk 17 
sorban idézi, hogy mikép írtak le görög és római autorok a Horatius 
rajzoltához hasonló monstrumokat. Tudományosságának szép jelét 
adta, de legkevesebb segítséget sem szolgáltatott az ars poetica 
megértésére.

„1— 5. V. Föltételes körmondat, a lehetőség kifejezésére coni. 
p ra e s . . . .  a németben is : wenn er w ollte.“ Ismét a módszertanra 
vonatkozva, kérdem : szükséges-e az arte poeticára jutott tanulónak 
szájába rágni, hogy si-vel kezdődő mondat „ föltételes ? “ és hogy 
velit „coni, p ra es.“ ? Az ilyeket lelkiismeretes commentator legfeljebb 
kérdés-alakban említi m eg; pl. H u m a n o .........velit, micsoda mon
dat ? Az ige, micsoda alak ? De ezt hagyján ! csak bár igaz volna, 
a mit á llít! Már pedig két valótlanságot állít. Ugyanis az 1— 5. 
versekbe foglalt „körmondat“ nem „föltételes,“ hanem csak egyik  
membruma ( H um ano  . . . .  m em bris) az. Másik az, hogy a con- 
iu n c tivu s  sohasem fejez ki lehetőséget.“ W ollte  pedig Z u m p t  szerint 
(Gramm. §. 524.), a ki Simon Péter előtt is tekintély, nem velit- 
nek, hanem ve lle tnek  felel meg.

„Szórend : S i  p ic to r  . . . .  iungere et . . .  . va r ia s p lu m a s  in d u 
cere velit . . . .  r isu m  te n e a tis? “ — Az a tanítvány, a kinek ezt а 
világos körmondatot is rendezni kell, a pontozott helyekről kiha
gyott szókat sem fogja berendezni tudni. Hogy tudná ? holott a 
commentator is az u t nec p es  stb. szólamnak, mely a iungere- 
től s induceretö  1 függ, a velit után mutat helyet! De kifogá
som van az egész „szórend“ ellen is, mint a mely nem magyar, 
hanem német nyelvű tanulónak van írva; mert a német constructio 
kívánja meg, hogy p ic to r  mint nevező subjectum a mellékmondat
nak az elejére és a velit a végére essék. —  „H u m a n o  c a p i t i . . . .  
cervicem e q u in a m ; az ellentét kiemelésére szolgál a chiasticus szó
rend ..........A főellentétet kifejező két szó:  hum ano  és equ inam  nyo
matékosan a verssor első és utolsó helyére téve.“ Megvallom buta
ságomat, de biz’ én nem bírom belátni, miért fejezze ki nyomaté
kosabban az ellentétet —- ha van ? — az idézett két szólam, mint 
ez : hum ano ca p iti . . . .  equ inam  cerv icem ! Hát az Ilias 1. versé- 
ben van-e ellentét, s ha van, nagyobb e a p/fjvív és ’AyoXvjoc, mint 
nrjATjtaSsw és AytXfjoq között? Vagy másfelől szorosabban vagy  
tágabban tartoznak e össze : p/fjvív ’AyoX^o^, mint П^ХураЗео)
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’AyiXf^oc ? Nem vesztegetnék szót reá, ha nem kellene figyelmez
tetnem olvasómat arra a tényre, hogy a commentároknak valódi 
nyavalyájok a szólamokat, sokszor a legegyszerüebbeket és legter
mészetesebbeket, tudós fogalomnevekkel, mint ch iasm us , enallage, 
anacolu thon , a llitera tio , p h o n o ty p ia  *) (Tonmalerei) stb. magyarázni, 
holott százat tehetni egy ellen, hogy a költő egyikökre se gondolt 
az illető szólamok alkalm azásakor.— „ C ap iti függ ettől : iungere .u 
Ismétlem, hogy a melyik tanulónak ezt a szájába kell rágni, annak 
nem kell az A r s  poe ticá t adni a kezébe.

„2. varia s  — d isp a ru m  co lorum , a legkülönbözőbb szinti —  
tehát nem is egy madár tollai.“ Sok szó semmiért, va riu s  egysze
rűen =  különbféle, ŝ a különbféleség nemcsak a színekre vonatko
zik. Félrevezetés az ilyen, nem oktatás. Aztán a következtetés 
(„tehát“) éppen esetlen. Hát a magyarázó soha sem látott tarka ma
darat? — „In d u cere , a festők műszava, a festék rákenése a képre, 
vászonra ; v. ö. Plin. n. b. 35, 6, 26, pictores s i p u r p u r a m  facere  
m a lu n t , coeruleum  su b lin u n t, m ox  purpurissum ex ovo inducunt. A 
com m ent. C ruqu. e szavakkal magyarázza : pen ic illo  (ecset) a d iu n -  
gere. Itt reá rak, betakarja t. i. a törzset, derekat ( trunco  p en n a s  
in d u c it) . A festő sem a fejet, sem a nyakat, sem a tagokat, hanem 
a test derekát látja el különféle madarak tollával!“ —  Hiábavaló 
s nagy részben hamis szószaporítás ! Annyi, hogy inducere  =  be
fedn i, betakarn i, untig elég lett volna. Mi szükség volt Pliniust 
idézni, a ki a közlött helyen a „bekenés“-re nem is inducere-1, 
hanem linere-1 emleget. A mi az igazságot illeti, nem való, hogy 
„in d u cere íl festői műszó volna, hanem egy igen közönséges szó, 
melyet átvitt értelmében a festők is másokkal együtt használnak. 
A magyarázó végállítása pedig merőben hamis, mert ellenkezik a 
költő világos szavaival : „m em bris inducere .“

„3. colla tis m em b ris ;  abl. abs. feloldható ,és‘es főmondattal: 
et ita  confera t m em bra .11 —  A való az, hogy „collatis m .lí dativus 
és n e m ablativus, és az, hogy az „inducere va r ia s p lu m a s “-hoz 
tartozik. Ezután ismét 8 sor hiábavaló szószaporítás következik 
az u t . . . . superne  és und iq u e  alkalmából, melyből éppen semmit 
sem okul se nem nyer a tanuló. —  „ T u rp iter  nem az igéhez, hanem 
a tru m -hoz tartozik.“ A magyarázó Dillenburgertől tanulta s tanács
lom adja is vissza neki, mert „tu rp i te r“ igenis a desina t-hoz tar
tozik természetesen. A mit támogatására hoz fel а Ног. Ep. I.
3-ból : „In g e n iu m  non  in c u ltu m  est et tu rp ite r  h ir tu m  az más,

*) Ha Simon Péternek szabad volt az eddigelé ismeretlen szót : v c h ia s -  
t i c u s “ faragni, szabadjon nekem is p h o n o t y p i á v al fejezni ki azt a fogalmat, 
melyre hivatkoznak, a kik a Q u a d r u p e d a n te  p u t r e m  s o n i tu  q u a t i t  u n g u la  c a m -  
р и т Ъ я п  (Verg. Ae. VIII. 595.) a vágtató ló dobogását vélik hallani. Én 
senki hallását nem vonom kétségbe, csak az Öt dactylus és a dobogás közti 
szoros viszonyt nem birom belátni, midőn csak úgy találomra reányitván a 
Georgicon II. könyvére, ebben 17 öt dactylusos verset leltem, melyeknek egyike 
sem akar semminemű nyargalást festeni.
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mert itt csak erőltetve lehetne vonatkoztatni az „esi“-re. — „S u p ern e , 
ih. felül.“ S ezt ne tudná magyarázat nélkül az A r s  p .  olvasója ? De 
igen biz’ azt, és még a következőt is :

„5. specta tum , supin. függve ettől : a d m iss i.“ —  Magyarra 
így fordítja Simon Péter : „ha a festő benneteket, mint barátait, 
meghí, hogy nézzétek s bíráljátok meg festményét.“ Paraphrasisnak 
is rossz és kritikán alól való. Csak azt jegyzem  meg, hogy az 
„ a m id 11-1 eddigelé a költőéinek tartotta az Ars poetica minden olva
sója ! —  Ezután 15 sornyi excursioban Vergiliust és Vitruviust 
(Dillenburger után) idézi a magyarázó, a hogy az előbbi Scyllát írja le, 
az utóbbi bizonyos falfestményeket („m on stra  p o tiu s  quam  im a g i
nes). —- „B is u m  teneatis ? würdet ihr das Lachen zurückhalten ?“ 
Aztán a németet fordítja magyarra Simon Péter, és így németül 
tanítja a magyar ifjat, hogyan értse a la tin t! Pedig megmondhatja 
vala, hogy ilyes esetben a magyar közbeszéd is él coniunctivussal : 
„Ezt látva ne nevessen az em ber?“ —  Végre a „r isu m  teneo“-га 
idéz példákat Ciceróból és Plautusból, melyek et adesse et abesse 
possunt.

„6. is ti, megvetőleg rámutatva a szörnyképre : egy olyan kép
hez.“ — Lám mi minden nincs abban az ártatlan „ isti“-ben, vagyis 
inkább a magyarázó képzelődésében! „I s t i  tabulae s im ilem “ == 
ahoz a festményhez hasonló.

„7. cu iu sh o í tartozik vanae species, mik megint som nia  aegri- 
hez hasonlittatnak velu t segélyével.“ —  Ezt mind tudja a compe
tens tanuló, de bajosabb tudni és a magyarázó sem mondja meg, 
hogy cuius mint pron. rel. mire vonatkozik, és ha a lib rum -ra, 
mit tesz az, hogy: „vanae species lib r i“ ? És vájjon tudja-e akárki, 
hogy cuius genetivus objectivus; olyan a milyenek ezekben van
nak : taed ium  iaboris ; orbitas reipublicae  (ta liu m  v iro rum )  =  az 
ily férfiak hiányzása a köztársaságban. Tehát cuius itt =  a 
melyben.

Nem folytatom tovább, mert a 7. versig m i n d e n  jegyzést 
híven ismertetvén, lehet belőle következtetni a „magyarázat“ minő
ségére. Ha dicsérni valót nem kaptam benne, Isten látja lelkemet, 
nem az én hibám.

(Kolozsvár.)
B ra ssa i Sám uel.

D r . S a y  M ó r ic z  : A kísérleti vegytan alapvonalai. A reáliskolák felső 
osztályai számára és magánhasználatra átdolgozta d r . H a n k ó  V ilm os. Ötödik 
javított és bővített kiadás. Budapest, 1886. Franklin-táriulat 339 1. Ara 2 frt.

Dr. Hankó valóban a közkívánatnak felelt meg, midőn bol
dogult dr. Say Móricz ismeretes chemiájának 5. kiadásánál a munka 
átdolgozására vállalkozott. Ez a könyv kiváló szolgálatot tett hazánk
ban a chemia megismertetésére s ebben a tekintetben nagyrabecsü-
lendő érdemei és traditiói vannak. A reáliskolából kikerült tanulóknak 

%



589

jó része, egész az újabb időkig, e könyvből tanulta a cbemia elemeit, 
közöttük magam is és mondhatom, hogy mindig hálával és kegye
lettel emlékszem reá.

Az átdolgozás szükségét megokolja magának a boldogult szer
zőnek eljárása, melyet e könyvnek minden egyes újabb kiadásánál 
követett. Minden újabb kiadás haladás volt az előzőkhöz képest s 
különösen az általános chemia tárgyalása és módszeres átdolgozása 
legfőbb gondja volt az érdemes szerzőnek. A didaktikai szemponton 
kívül folytonos haladás történt e könyvnél nyelvi tekintetben is. 
Dr. Say mindig óvakodott a műszavak túlzó magyarosításától s lehe
tőleg kiküszöbölni törekedett a helytelen és hibás képzésű magyar 
műkifejezéseket. A Fresenius „Minőleges vegyelem zés“-ének fordí
tásához 1867-ben írott előszavából kitűnik, hogy e tekintetben 
mennyire helyes úton járt. О ott valóban gúnyolódik a „lölylégkö- 
necsdék“, „szunyái“, „zsugorai“ stb. kifejezéseken s ajánlja, hogy az 
arsenum-ot, magyarosan arzén-nek, a jodum-ot, jód-nak, a bromum-ot 
bróm-nak stb. nevezzük. Mindamellett ő még sokkal közelebb esett 
a Bugát-féle műszógyártáshoz, hogysem annak hatásától teljesen 
megszabadulhatott volna, s a hasonlóképen hibásan képzett köneny, 
éleny, légeny stb. meghonosultnak hitt műszavak mindvégig meg
maradtak könyvében.

Dr. Hankóra tehát kettős feladat várt Say könyvének átdol
gozásával. Egyik a didaktikai, hogy a könyvet az újabb reáliskolai 
tantervhez s főképen az „Utasítások“-hoz alkalmatossá tegye ; 
másik a nyelvészeti, mely szerint a mai szigorúan követelt nyelvtiszta
ságnak megfelelően a könyvből minden hibás és helytelen műkife
jezést kegyelem  nélkül kiküszöböljön. Miképen felelt meg a kettős 
feladatnak ? Erre a kérdésre örömmel állíthatom : sikeresen.

Lehetőleg iparkodott megtartani Say-nak velős, tömör stílusát 
s a hol változtatott rajta, rövidített vagy hozzátoldott, az könnyen 
érthető, magyaros. Az elemeknek s a vegyületeknek oly barbár 
módon magyarosított éleny, köneny, légeny stb. neveit kíméletlenül 
kiküszöbölte s a magyaros orthograpbiával írott internationális 
elnevezésekkel vagy jobb képzésű magyar neveikkel helyettesítette. 
Dr. Hankónak ez a fáradozása különösen emelte a könyvnek becsét 
s chemiai műnyelvünk szabatos megállapítása érdekében teljes 
elismerésünket és köszönetünket érdemli.

A tananyagnak átdolgozását illetőleg, az anorganikus rész 
kevesebb átdolgozást szenvedett, részletes átalakulást nyert azonban 
az organikus chemia. Ezt a részt dr. Hankó az „Utasítások“ értel
mében módosította s mind a tananyagnak kiválasztása, mind pedig 
annak feldolgozása sikerűit. Kiváló tapintatra s dr. Hankónak a 
tudományban való járatosságára mutat, hogy a rationális képletek  
közűi az ú. n. íyp iku s  képleteket teljesen mellőzte s azoknak még 
a nevét sem említi. Ma már a typikus képletek alig találhatók 
chemiai könyvekben s többé nem tudományos, hanem csakis törté
nelmi értékkel bírnak. Erre a körülményre azért akarok most főként
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rámutatni, mert Közlönyünkben (XIX. évf. 654. 1.) csak nemrég is 
egy bíráló azt a nézetét nyilvánította, hogy a tanulónak mily becses, 
ha a kénsavnak elméleti képletét ismeri, még pedig szerinte ilyen- 

SO 1formán: 2 0 2. Ez a képlet szintén az elavult typikus képletek

közé tartozik ; annak fejtegetése azonban, hogy közte meg a dr.
OHHankó által is használt m odernebb: S 0 2 elméleti képlet kö

zött a chemiai gondolatra nézve mily nagy a különbség, nem lévén 
már ide való, egyszerűen óvom a chemiai tankönyvek íróit, hogy 
képletezéseiknél az idézett bíráló által javasolt képletezéstől tartóz
kodjanak.

Ismertetésem befejezéséül meg fogja engedni a t. átdolgozó, 
ha könyvének némi hiányosságát is fölemlítem s annak tökéletessé 
tétele érdekében véleményemet és óhajtásomat is nyilvánítom. 
T. i. a reáliskolai tauterv és „Utasítások“ által a VI. osztály tan
anyagának befejezéséül követelt „az égés tüneményei“ stb. fejeze
tekről czélszerűnek és szükségesnek tartanám egy külön függeléket 
a könyv végéhez csatolni, mert a mit e tárgyakról pl. az égésről, 
a chemiai hőváltozásokról stb. elszórva a könyvben találunk, az vagy 
kevés, vagy épen szétszórtsága miatt az „Utasításokéhoz képest nem 
egyesíthető. Hasonlóképen hiányzik az V. osztály tananyagához a chemiai 
elemzés lényegének és módszereinek rövid ism ertetése; ez tehát 
szintén pótlásra szorul s bizonyára a t. átdolgozónak sem kerülte 
el figyelm ét; úgyhiszem, csak idő rövidsége miatt volt kénytelen  
a fönebbi fejezetekkel együtt ennek pótlását is egy jövő kiadásra 
halasztani.

Kapcsolatban ismertetésemmel felhasználom az alkalmat a 
reáliskola chemiai tananyagára vonatkozólag egy észrevételemet 
koczkáztatni. Én ugyanis a reáliskolai chemiai tantervben fölötte 
sajnosán nélkülözöm a chem ia történelm ének  bármily röviden, de 
okvetetlenűl megkövetelendő tárgyalását. E nézet bizonyára nem 
szorul részletesebb megokolásra, mert a chemiai tanfolyam befejezé
sének ez valóban koronája és dísze volna. Hisz nem kelt e megüt
közést bennünk, hogy a reáliskolai tanuló a ehemiának 3 évi tanulása 
után nem tudja, hogy a mostani chemia miképen fejlődött az 
alchimiából ? mi volt a bölcsek köve ? mi volt a phlogiston ? mit 
csinált Lavoisier ? stb. Én részemről a tananyag előirányzásában 
nem mulasztottam el legalább 3— 4 órát a chernia történelmének 
vázlatos megismertetésére fölvenni s ha t. szakcollegáim ez irányban 
szintén megteszik fölterjesztésüket, akkor az értesítőkből erről mind
nyájan értesülhetünk s a tantervnek ez a valódi mulasztása általában 
pótolható lesz. S akkor aztán kívánatossá válik, hogy a chemiai 
tankönyvek is a tudomány történelmét rövid tárgyalásban fölvegyék, 
legalább olyanforma alakban, mint azt Balló a nagyobb vegytanában 
röviden, de igen szépen és tanulságosan Összeállította.

(Kecskemét.) K récsy  B é la .
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K ü l f ö l d i .
Verordnungen und Gesetze für die höheren Schulen in Preussen. 

Herausgegeben von B r .  L .  W iese . Bearbeitet und bis zum Anfang des 
Jahres 1886 fortgeführt von Prof. B r .  O tto  K ü h le r . Dritte Ausgabe. 1. Band. 
Berlin, 1886. Verlag von Wiegandt und Grieben. 481 1. Ára 8 márka 50 fillér.

Dr. Klamarik János „A magyarországi középiskolák szervezete“ 
előszavában a jelen  munkára, mint kiváló műre hivatkozik s az 
1875-ben megjelent 2. kiadást a vall. és közokt. miniszteriura is 
1885 ki 35,135 sz. rendelettel ajánlja a tanári könyvtárak részére. 
E könyvnek nem rég I. kötete 3. kiadásban jelent meg a berlini 
könyvpiaczon. А II. kötet őszkor fog megjelenni. Az I. kötetben 
különösen fontos az V. fejezet : Z e ito rd n u n g  der Sch u le , häusliche  
B esch ä ftig u n g . P ädagogische u n d  d iscip linarische E in r ic h tu n g e n .  
1. Unterrichtszeit. 2. Dispensation von Unterrichtsgegenständen. 3. 
Ferien und Schulfeste. 4. Die häusliche Beschäftigung der Schüler. 
Privatstudium. (Dr. Vida Károly értekezéséhez a magán oktatásról, 
melyet a múlt évi közgyűlésen felolvasott, kibővítő adalékok talál
hatók.) 5. Sorge für die Gesundheit der Schüler. Die ansteckenden 
Krankheiten. Die Impfung. (A porosz középiskolába csak olyan 
tanuló léphet, a ki igazolja, hogy be van oltva, sőt a 12. évet 
betöltött tanulóknál a másodszori oltás igazolása is kívántatik. 
— L. 1876. XIV. t. ez. A közegészségügy rendezéséről 19—35. §-ig. —  
Kétségtelen, hogy Poroszországban az egészségügy ápolására nagyobb 
gondot fordítanak. Fölötte nagy fontosságúak a szakférfiak és orvosi 
testületek emlékiratai, valamint a kormány e tárgyú resolutiói a 
túlterhelés kérdésében a 277— 310. lapon. A túlterhelés 1884. 
február 14-én a porosz képviselőbázban tárgyaltatott; ez minden 
magyar középiskolai tanárt érdekelhet.) 6. Aufnahme und Ver
setzung in höhere Klassen. 7. Beschränkung des Aufenthalts in den 
Klassen. 8. Übergang in eine andere Anstalt. 9. Kirchenbesuch und 
Schulandachten. 10. Anordnungen zur Schuldisciplin. 11. Beaufsich
tigung auswärtiger Schüler. 12. Censuren. 13. Strafen. (Poroszor
szágban van career, az alsóbb osztályokban mérsékelt testi büntetés.)

A VI. fejezet az iskolai könyvekről, tanári és ifjúsági könyv
tárakról értekezik. A tanpénzek 2-szer, sőt Berlinben 3-szor nagyob
bak, mint a mieink. A legfelsőbb középiskolai osztályban Hodegetik 
(Útmutató) adatik elő, hogy a tanulók tájékozva legyenek az egye
temen, sőt életpályájuk választásában is. A vagyontalan ifjaknak 
nem ajánltatik az egyetemre való menetel. A VII. fejezet az érett
ségi és egyéb vizsgálatokról szó l; a VIII. pedig a bizonyítványok 
érvényességéről az élet nyilvános viszonyaiban.

A részletek mindenütt igen érdekesek és fölötte sok oly kér
dés is van tárgyalva, mely nálunk ez idő szerint napirenden van 
és nyílt kérdés. E nagy szorgalommal írt és alapos tauúlmányú
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müvet a legmelegebben ajánlom a tanári körök figyelmébe; mert 
a nyilvános oktatást érintő összes paedagogiai, didaktikai, metho- 
dikai, alsóbb és felsőbb administrationális kérdéseket igazi német 
alapossággal tárgyalja és vannak benne hosszú tapasztalat folytán 
megállapított normativumok, melyek a mi viszonyaink között is 
hasznosan foganatosíthatók lennének, sokszor a nélkül, hogy ezekhez 
a tanügyi kormány hozzájárulása szükséges volna; a fontosabbakhoz 
pedig, ha ezek által viszonyaink javíthatók lennének, esetről esetre 
kikérhető a felsőbb jóváhagyás.

(Trsztena.)
Csáka Károly.

LAPSZEMLE.

Érdemsorozat és érdemjegy. A Zeitschrift fü r  das Bealschul- 
wesen idei első száma e kérdésről azt a felolvasást közli, melyet Zeiger 
Károly tanár tartott Gráczban az Innerösterreichische Mittelschule egye
sületnek 1886. okt. 9-iki ülésén. A fölolvasó elismeri ugyan, hogy az 
érdemsorozat kérdése most már tárgytalanná vált, mióta az osztrák köz
oktatásügyi miniszter 1886. január 26-án kelt végzésével az érdemsoro
zást eltörölte (nálunk ez már jóval előbb történt), mindamellett azok 
kedvéért, a kik sajnálják az érdemsorozás eltörlését, összefoglalja az 
ellene szóló okokat. Ennek ismétlését nem tartjuk szükségesnek, mert 
részünkről nem hiszszük, hogy volna olyan tanár nálunk, a ki az osz
tályozás e régi módjához vissza kívánna térni. Ennélfogva az említett 
felolvasásnak csak az érdemjegyekkel foglalkozó részét fogjuk röviden 
ismertetni.

Zeiger helytelennek találja, hogy míg az egyes tantárgyakra nézve 
hatféle fokozatot állapít meg az említett miniszteri rendelet, a tanuló 
általános megítélésében az első osztályzatnak (erste Fortgangsclasse) kife
jezése t. i. a „dicséretes“ és a második osztályzat „elégségese“ közt rop
pant nagy a különbség s ennélfogva azt javasolja, hogy az első osztály
zatban két fokozat legyen vagy, a mi mindegy, a két osztályzat között 
egy új osztályzat foglaljon helyet, s így összesen öt osztályzat, ötféle 
rendű bizonyítvány lehessen.

Helytelennek találja továbbá Zeiger, hogy az erkölcsi magaviseletből 
nyert érdemjegy az általános előmenetelt kifejező osztályzatra befolyással 
legyen, viszont azonban az erkölcsi osztályzatot, mint a tanulónak más, 
de nem kevésbbé fontos szempontból való megítélését első helyre kívánja 
tétetni a szorgalom osztályzatával együtt s csak azután tartja helyén
valónak az előmenetelről szóló osztályzatot.
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Arra az ellenvetésre, hogy az osztályozás öt fokozatával körülbelül 
ott leszünk, a hol az érdemsorozattal voltunk, mert e fokozatokkal meg
közelítőleg szintén osztályozzuk a tanulót, azzal felel Zeiger, hogy utó
végre a tanulónak az a törekvése, hogy tanárainak, szüleinek tetszését 
kivívja, a leghathatósabb eszköze a sikernek, s az iskola nem lehet el 
dicsérés és korholás nélkül, csak arra kell ügyelnie, hogy a tanulók 
becsvágya féltékeny vetélkedéssé ne fajuljon. Ne arra törekedjék a tanuló, 
hogy társait legyőzze, hanem hogy ő maga mentői nagyobb mértékben 
mutasson fel sikert másokra való tekintet nélkül. Az általános osztályzat 
lehetővé teszi, hogy többen egyenlő jó bizonyítványt nyerjenek, egyik 
sem áll útjában a másiknak.

Azt azonban belátja Zeiger, hogy így sincs teljesen bevágva az 
útja a vetélkedésnek és nagyravágyásnak. A tanulók ugyanis a kapott 
osztályzatok szerint igen könnyen maguk osztályozzák magukat s min
dig akadnak kárörvendők, a kik nem saját sikerükön, hanem a mások 
leverésén örvendenek. Mindamellett az osztályzat megtartása mellett 
nyilatkozik.

A történelem tanítása. A Blätter fü r  das Bayer. Gymnasial- 
schulwesen ez évi 2— 3. füzetében figyelemreméltó czikket közöl S. Bockt 
Geschichte im erziehenden Unterricht czím alatt. Fejtegetésének magvát 
a történelem tanításának psychologiai módszere teszi. Az első feladat az, 
hogy a tanulóban mennél nagyobb érdeklődést gerjeszszünk. A tanítás 
első fokának (az analysisnak) legközvetetlenebb forrása a tanuló szülő
földje a hozzá fűződő történeti eseményekkel kapcsolatosan. Templomok, 
várak, kolostorok, romok, szóval minden történeti vagy régiségtani emlék 
jó anyag a talaj előkészítéséhez. Hazai mesék és mondák, népszokások, 
népünnepek, intézmények igen gyakran nevezetes történeti vonatkozást 
tüntetnek fel. A tanuló megtanulja, hogy a régi emlékeket megbecsülje, 
a hagyományt tisztelje s így a közérzület első csirája fejlik ki benne. 
Általában a hazai mondavilág a legjobb bevezetés a hazai történethez. 
Ide számíthatók a történelmi jellemű kisebb-nagyobb költemények. De 
ezek közül csak azok válnak be a tanítás anyagául, a melyeknek tar
talma az általában érvényes történeti felfogással megegyezik, s a melyek 
alakilag is tökéletesek.

A tanítás második fokának (a synthesisnek) az a czélja, hogy a 
tanulóval új szemléleteket és képzeteket sajátíttasson el. Ide tartozik az 
egész művelődő emberiség fokozatos emelkedése a régitől az újhoz. A 
főfeladat az, hogy a tartalom a tanuló ismereteihez és felfogásához legyen 
mérve és azzal fokozatosan haladjon. Kezdetben tehát természetesen nem 
szabad bonyolódott viszonyokat vezetni a tanuló elé, hanem olyan kor
ban és olyan népnél kell keresni a kiinduló pontot, melynek története 
classikus előadásban ideális gyermekkort tár fel s ezenkívül egészen a 
jelenkorig ható emelkedést tüntet fel. Mondanom se kell — írja Iiöckl —  
hogy idegen szokások és messze eső korok első történeti előadására 
nézve a homerosi Odysseia lebeg szemem előtt. Csak ily gazdag és igen-igen
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egyszerű rajznak van meg az az ereje, hogy a gyermek részvétét oly 
messzeeső körben is ébren tartsa. Csakhogy ha azt akarjuk, hogy a 
tanítás anyaga igazán a neki megfelelő fogékony talajra találjon, akkor 
az Odysseiának első megismertetése okvetetlenül a gyermekkorba való. 
Tehát ha a nyelvet magát még nem adhatjuk, az anyagot okvetetlen 
adnunk kell. Herbartn&k kedvelt eszméje volt, hogy a classikus oktatás 
a görög nyelvvel, nevezetesen az Odysseiával kezdődjék. Ezt Röckl kivi
hetetlennek tartja a nehéz homerosi szöveg miatt (pedig van-e kezdő 
tanításra Homerosnál egyszerűbb, könnyebb, minden tekintetben alkal
masabb és gyümölcsözőbb classikus szöveg ?) s beéri a W illm ann  köny
vével (Lesebuch aus Homer, eine Vorschule zur griechischen Geschichte 
und Mythologie mit einem Anhang über andere Sagenkreise. Lipcse 
1885. 5. kiadás), mely Homerost fordításban és szemelvényesen —  nem 
kivonatosan — adja. Homeros méltó folytatása Herodotos lesz a máso
dik osztályban szintén W illm ann  olvasókönyve alapján. A harmadik osz
tályban pedig L iv iu s  nyomán a római állam régibb történetét kell olvasni 
Zoosnak Liviusból való olvasókönyve alapján. Attól nem kell félni, hogy 
e szerzőkkel való megismerkedés később az eredetiben való olvasás érde
kességét megszünteti; valamennyire talán csökkenteni fogja, de kárpót- 
lásúl oly mértékben hat az ifjúi lélekre, mint később soha. Az eredeti
ben való olvasásnak mindig megadja az érdekességét a nyelvi és szerke
zeti szempont, s egyúttal a korábbi olvasás hatása a későbbi olvasás 
által annál maradandóbbá válik. Azokat a hézagokat, melyek a tanítás 
alsó fokán az ókori történelem ilyetén tanítása mellett támadnak, a 
nyelvoktatásnak kell gyakorlatok és olvasmány útján kitöltenie, úgy hogy 
a történelem és a nyelv egységes antik oktatássá váljanak. Természetes, 
hogy az események okozati összefüggését szintén be kell látni a tanulónak.

A tanítás harmadik fokán (associatio) az a feladat, hogy az egyes 
eseményeket a tanulók tudatában levő dolgokkal összekössük. E czélra 
szolgál a parallelismus, az ellentét, az összefűzés, szerkesztés és csopor
tosítás. Míg a tapasztalati érdek a tények összefűzésével foglalkozik, 
addig a speculatio amaz összefoglalásokban nyilvánuló okozati viszonyt 
vizsgálja.

A tanítás negyedik fokán (systema) az a feladat, hogy az egyes 
sorozatokat fűzze össze rendszerré s így a tanuló tudását rendezze, ille
tőleg magával a tanulóval rendeztesse. E fokhoz fűzendők a történelmi 
imagánolvasmányok is, mely czélra lehetőleg történelmi források valók.

Az ötödik fokon (methodus) a tanulónak szóban és Írásban számot 
kell adnia róla, mennyire uralkodik az elért rendszeren. Természetesen 
a tapasztalt tanár belátásától függ, hogy a szükséghez képest melyik 
fokra helyezzen több súlyt s- mennyiben alkalmazhatja valamennyit.

Cs. J .
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KÖZOKTATÁSI SZEMLE.

B E L F Ö L D .

A latin nyelv a reáliskolákban.
A Rendeletek rovatában alább közölt „szabályzat a latin nyelvnek 

a reáliskolákban való tanítása tárgyában“, melyet a közoktatásügyi minisz
ter kibocsátott, nehány pontban eltér a Közokt Tanácsnak folyóiratunk 
áprilisi füzetében (532. 1.) ismertetett javaslatától. Az eltérések közül 
csak formai jelentőséggel bir az, mely a latin tanítás czéljára vonat
kozik. A javaslat szerint a czél : a reáliskolai tanulónak a classikus 
műveltség megszerzésére alapot nyújtani; a szabályzat szerint a czél 
tisztán gyakorlati : azokat a tanulókat, kik latin nyelvi vizsgálatot kíván
nak tenni, ebbeli tanulmányaikban elősegíteni. A minisztérium elejét 
akarja venni annak a tendentiának, mely a latin nyelvnek a reáliskolák
ban való tanítását a reáliskolai műveltség potentiális bővítésére s ezzel 
a reáliskola mostani jellegének kezdődő megváltoztatására akarná ma
gyarázni. A „tények logikáján“ azonban ez az óvatosság a meghatározásban 
természetesen mitsem változtat; s az a körülmény, hogy az egész intéz
kedés csak mintegy kisegítő eszköznek van feltüntetve, semmikép nem 
csökkenti elvi jelentőségét.

A szabályzat még szigorúbbá teszi a latin nyelvtanítás sikerességé
nek föltételeit. Elfogadja a javaslat ama pontját, hogy csakis felsőbb 
osztálybeli s csakis jó tanulók vehessenek részt a latin tanfolyamban, 
kik, ha a többi tárgyakban hátramaradást tanúsítanak, a latin tanfolyam
ból kizárandók, s megtoldja azzal, hogy azok is kitiltandók, kik két 
héten át igazolatlanúl mulasztják a latin nyelvi órákat. Minden szigorí
tást e téren örömmel fogadunk. Azért helyeseljük a tanóráknak egygyel 
(12-től 13-ra) való szaporítását is. Gyakorlati a latin nyelvből való évi 
vizsgálat módjának meghatározása s igen helyes, hogy a latin nyelvi 
pótló érettségi vizsgálatra vonatkozólag kimondatik, hogy az e szabály
zatban jelzett követelmények reá nézve is irányadók. Ez fontos kiegészítése 
az egész intézkedésnek. A tanítás czéljai a vizsgálat követelményeivé 
tétettek.

A javaslat fontos indítványt tett a tankönyvekre vonatkozólag. He
lyesen mondja, hogy a 9— 10 éves gymn. tanulók számára írt latin



nyelvtanok nem alkalmasak az idősebb s már részletes grammatikai isme
retekkel biró reáliskolai tanulók számára, tehát alkalmas tankönyvekről 
kellene gondoskodni. A szabályzatban erről nem tétetik említés, de hisz- 
szük, bogy ezzel a kormány el nem ejtette a fontos ügyet. A latin 
nyelvnek a reáliskolákban való tanítását fontos kísérletnek tartjuk, mely
nek teljes sikert kivánunk. De e czélra rendelkeznie kell e tanításnak 
első sorban jó tanárokkal, másodsorban jó tankönyvekkel, melyek a taní
tás gyakorlati módjának és czéljának megfelelnek. Ilyen tankönyveink 
tényleg nincsenek s nem is remélhetjük, hogy magára hagyva a dolgot, 
egyhamar lesznek. Azért leghelyesebbnek tartanók, ha maga a kormány 
gondoskodnék czélszerü tankönyvek szerkesztéséről, akár pályázat, akár 
megbízás útján. Az első út, melynél részletes tervezet lehetne a pályázat 
tárgya, még alkalmasabbnak látszik. Folyóiratunkban is .szívesen tért nyi
tunk az itt felmerülő fontos didaktikai kérdések megbeszélésére.

Kérni aggodalommal gondolunk a tanító-személyzet kérdésére. A 
kormány liberális módon gondoskodott a tanárok fizetéséről, helyettes 
tanári fizetést szabván a heti 13 órai tanításért. Állandó tanerőkre, a 
sikeres tanítás e fontos föltételére, azonban így is nehezen tehetünk szert. 
Lehetetlen volna-e később, ha e tanítás meggyökeresedett, sikeresnek 
bizonyúlt s állandó közönségre tett szert, a latin nyelvet más rendes 
reáliskolai tantárgygyal kapcsolni egybe, hogy a latin nyelv tanára a 
rendes tanár tekintélyével s öregbedő tapasztalatával rendelkezzék s egész 
erejét erre a feladatra szánhassa, melynek egész pályáját szentelheti ?

Csak fölvetni akartuk a kérdést, mely természetesen nem actuális, 
melyre egyelőre feleletet nem várhatunk. De a mindennapi munka kerék
vágása is jobb sikerrel jár, ha legmagasabb czéljait nem veszítjük 
szem elől.

Újabb emlékbeszédek és tanulmányok. írta Trefort Ágoston. Bu
dapest, 1887. Franklin-társulat. Még Trefortnak 1881- és 1882-ben 
megjelent munkáiban : Emlékbeszédek és tanulm ányok és Kisebb dolgozatok 
az irodalom , közgazdaság és politika  köréből, nehány politikai beszédet 
kivéve, csak a 70-es évek előtt keletkezett dolgozatainak gyűjteménye jelent 
meg, az új mű csak újabb, 1882 óta írt dolgozatokat közöl, akadémiai 
emlék- és megnyitó beszédeket : Lukács Móricz, gróf Lónyay Menyhért, 
Mignet I’erencz, Thiers Lajos Adolf. Guizot Ferencz, báró Eötvös József 
és elnöki megnyitó az 1886. ünnepélyes közülésen, és két essayt, mely 
először a „Budapesti Szemlédben jelent meg : „A felsőház reformjáról“ 
s „Lehány szó a középiskoláról,“ mely utóbbit Közlönyünk ez idei októ-
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béri számában mi is közöltük s méltattuk. Trefort kiváló irói qualitá- 
sai e kötetben még fényesebben nyilvánulnak, mint az előbbiekben. Velős 
egyszerűség a kifejezésben, éles megfigyelés a jellemzésben s gondos 
elemzés a fejtegetésben teszik e dolgozatok olvasását nemcsak igen tanul
ságossá, hanem igen vonzóvá is. Menten minden tudákosságtól igen alapos 
tanulmányok eredményét adja a szerző; nem tart számot arra, hogy 
minden essayben minden tekintetben kimerítő tanulmányt nyújtson; 
csak egy-egy főgondolatot fejteget, de azt elevenen, szinte kézzel fogha- 
tólag kidomborítja s vele együtt saját egyéniségének amaz oldalát, melyet 
a tárgy megragadott, saját gondolatvilágának ama kimagasló pontját, 
melyről a tárgyat nézte. Fölötte élvezetesek L ukács  Móricz s gróf Lónyay  
Menyhért jellemrajzai. Ők Trefort bajtársai voltak ama hosszú küzdelem
ben, melyet nemzetünk legjobbjai hazánk szellemi fölébresztéséért annyi 
éven át folytattak ; Trefort ismeri nemcsak tetteiket, hanem gondolataikat, 
lelkűket i s ; rajzolja jellemüket, egyéniségüket, főleg Lukácsét, kinek szá
mára rokonszenvünket és tiszteletünket nyeri meg és számos új részlettel- 
gazdagítja hazánk legújabb belső fejlődésének ismeretét. A három nagy 
franczia történetiró fölött tartott emlékbeszédek szoros kapcsolatban áll
nak egymással. Trefort már előbbi munkáiban részletesen elemezte Thiers 
és Guizot munkáit; itt emelkedettebb szempontból nézi működésüket, 
arany igazságokat mond a történetíró hivatásáról és államférfiúi szem
pontból ítéli meg a franczia forradalmat, a forradalmat általában s az 
újabb alkotmányszerző mozgalmakat. Báró Eötvös Józsefről szólva minta
szerűen elemzi Eötvösnek eléggé magasztalt, de távolról sem eléggé 
ismeretes nagy müvét „А XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az 
államra“ s érdekesen mondja el a mű keletkezésének történetét, melyet 
senki sem ismerhetett úgy, mint Trefort. A mű részletes ismertetése nem 
tartozik folyóiratunk keretébe, de közoktatásügyi miniszterünk legújabb 
művét, melyből jeles irodalmi, tudományos és államférfim sajátságait 
ismerhetjük meg, mely gondolatvilágának belsejébe enged tekintenünk, 
legalább bemutatni akartuk olvasóinknak. Jól fog esni mindegyikünknek 
a közoktatásügyi miniszter müvében az embert is megpillantani, kinek 
lelkében a gyöngéd érzelmek is melegen áradnak s ki annyi küzdelem, 
annyi csalódás és keserű tapasztalat után is megőrizte lelkesedését hazája 
közművelődéséért, hitét nemzete jövőjében s fáradhatatlan munkaerejét, 
melylyel e nemes czélok szolgálatában áll.

Tanári küldöttség a közoktatásügyi minisztériumban Az idei 
költségvetés tárgyalása alkalmával a törvényhozó testület tudvalevőleg
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ama 200 frtot, melyet a budapesti állami és királyi középiskolák tanárai 
eleddig csak helyi pótlékként élveztek, rendes fizetésükhöz csatolta. Ez 
által a szóba jött tanároknak egy régi óhaja és kérelme nyert teljesedést, 
oly jótéteményben részesültek, mely javukra van a nyugdíjba lépni kény
szerült tanároknak, de főkép a tanárok özvegyeinek, kiknek szerény 
háztartásában igen érezhető segély lesz amaz összeg, melylyel nyugdíjok 
ezentúl növekedik. Magától értetődik, hogy a törvényhozó testület e ha
tározata mindenekfölött Trefort Ágoston miniszter úrnak köszönhető, a 
ki az érdekelt tanárokat és azoknak családját a legmélyebb hálára köte
lezte. Kötelességüknek tartották tehát küldöttségileg Ö Excellentiájánál, 
de egyúttal dr. Berzeviczy Albert államtitkár úrnál és dr. K lam arik  
János osztálytanácsos úrnál is tisztelegni és köszönetüket nyilvánítani 
ama férfiaknak, kik ez ügyet felkarolták és hathatós pártfogásuk által 
czélra vezették. A küldöttségben a szóban levő intézetek igazgatói, név- 
szerint dr. Corzan Gábor, Hofer Károly, Köpesdy Sándor, Lutter János 
és Mayer József, továbbá minden intézetből egy-egy választott tanár, 
névszerint dr. Cherven Flóris, dr. Márki Sándor, dr. Lecbner László, 
dr. Reichenhaller Kálmán, dr. Szemák István és dr. Szálkái Gyula vettek 
részt. E küldöttség f. é. április 6-án járt el megbízásában, szószólója 
Hofer Károly igazgató volt, ki úgy Ö Excellentiájánál, valamint az állam
titkár és az osztálytanácsos uraknál meleg szavakban adott kifejezést a 
tanárok hálaérzetének és ehhez azt a biztosítást csatolta, hogy ők a fel
sőbb helyről őket ért kegyességnek ez újabb bizonyítékában újabb 
ösztönzést találnak arra, hogy kötelességeiknek mindenkor megfeleljenek, 
a középiskola niveauját erejükhöz képest emeljék és sikeres működésük 
által a nmlt. miniszter kegyeire méltók maradjanak, büszkék lévén amúgy 
is, hogy ezen nagyméretű kulturális munkában, melyet 0 Exja és taná
csosai szeretett hazánk javára és fölvirágoztatására végeztek, —  szerény 
körükben — segédjei, társai lehetnek. — A küldöttség mindenütt igen 
kegyes fogadásban részesült —  Ö Excja kijelentette, hogy barátja a 
tanároknak, kik között sok derék és jeles férfiút ismer; a mit tett, azt 
szívesen tette és csak azt sajnálja, hogy szóróit viszonyaink között töb
bet nem tehet. Hiszi és elvárja, hogy a tanárok hivatásuk tudatában 
kötelességüknek meg fognak felelni, és reméli, hogy a tanítás eredménye, 
mely sok helyütt már jelenleg is kielégítő, a jövőben még kielégítőbb 
lesz, főkép ha a tanárok nem felejtik el, hogy a középiskolai tanításnak 
czélja nemcsak a tudomány, hanem az élet, a modern élet követelmé
nyeinek is megfelelni. —  Hasonló kegyességgel nyilatkozott dr. Berze- 
viczy Albert államtitkár úr. Ő a legszívesebben járúlt ez ügy előmozdí
tásához, mert a tanárok kérelmét méltányosnak találta és méltányos 
kérelmeket ezentúl is szívesen fog pártolni. Reméli különben, hogy az 
ünnepek után lehetséges lesz adott ígéretét is beváltani, és a főváros 
intézeteit meglátogatni. —  Mindannyian tudjuk, hogy dr. K lam arik  J. 
osztálytanácsos úr, azóta, hogy díszes állását a minisztériumban elfoglalta, 
ezer teendő között egyik első teendőjéül ez ügy keresztülvitelét tűzte ki 
magának, és valóban sokat köszönünk néki ez ügyben, ki szokott kitar



599

tásával, energiájával, a tanárok iránt táplált symphathiája által vezettetve, 
nem szűnt meg a tanárok eme kérelmét az illetékes helyeken ajánlatba 
hozni és czélra segíteni. Ő is igen szívesen fogadta a küldöttséget, örö
mét fejezte ki az elért eredmények fölött, és a tanárokat munkára és a 
munkában való kitartásra buzdítván, meleg kézszorítással bocsátotta el a 
küldöttség tagjait.

Petrovics FerenCZ. Benső örömmel adunk olvasóinknak hírt ama 
körülményről, hogy P e tr o v ic s  Ferencz, nagyváradi főigazgató, kit annyi 
éven át a kölcsönös szeretet kötelékei fűznek egyesületünkhöz is, az 
idén érte el h u s z o n ö t é v i tanári és tanügyi működésének évfordulóját. 
Tudjuk ugyan, hogy teljesen objectiv egyénisége nem keresi a nyilvános 
ünneplést és nem kedveli az ily alkalommal elkerülhetetlen hangos szót, 
még ha az őszinte elismerés igaz nyilatkozata i s ; munkaereje pedig irtó
zik ama hagyományos felfogástól, mely a negyedszázad munkájában az 
emberi munka java részének lerovását akarja látni. Talán meg is harag
szik ránk, hogy jubilaeumsóvár korunkban oda vetettük martalékul a 
szerencsekívánatok éhes frázisainak és kiszolgáltattuk a közelismerés han
gos kifejezésének. De midőn Petrovics Ferenczre gondolva, szemünk 
megakadt az 1862 — 1887. évszámain, azonnal tisztába voltunk vele, hogy 
e huszonöt évi fordulóról megemlékezve, csak kötelességet teljesítünk, mi 
elvégre is erősebb minden más tekintetnél. Mert Petrovics Ferencz egyike 
azoknak a magyar tanároknak, kikkel vigasztaljuk magunkat, ha — a mi 
nem épen ritkán esik meg —  olyanok is, kiktől egyebet várunk s kik
től ez nagyon rosszul esik nekünk — a magyar tanárt becsmérlik. Nyilt- 
szivü, tetőtől talpig magyar, ment minden pedantériától, de a legszigo
rúbb lelkiismeretű és kötelességtudó ember, kinek általános műveltsége a 
legalaposabb tudományos készültséggel és buvárló képességgel párosul. A 
magyar tanári kar egyik büszkesége, mert a modern magyar tanár min
taképének kiváló typusa. A hol eddig működött, mindig egészen betöl
tötte a helyét; a mit eddig tett, mindig teljes erejével vitte véghez. 
Azonfölül a sors kegyeltje : mert szeretetreméltóságával megszeretteti 
magát mindenkivel. Nem kell-e ilyen emberre ily méltó alkalommal leg
alább rámutatnunk, hogy annak, a mink van, megörülhessünk ?

Élete eddigi folyásáról csak fogyatékos adatokat közölhetünk, mert 
magunknak kellett őket innét is, onnét is összeböngésznünk. Született 
Siklóson, 1836-ban, febr. 8-án, tehát ereje delén álló férfiú, ki még 
soká lehet középiskolai oktatásügyünknek egyik oszlopos embere. Gym- 
nasiumi tanulmányait Pécsett végezte, onnét Bécsbe került a Pazma- 
neumba, a hol négy évig tanult theologiát, harmadfél esztendőt classica
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philologiát. A tanári képesítést később 1867-ben szerezte a classica philo- 
logiából. Az élet munkáját korábban’ kezdte, 1861-ben, a midőn előbb 
segédlelkészkedett a pécsi egyházmegyében, Olaszon, Ráczpetrén és Pé
csett, de már 1862-ben püspöke kinevezte a classicai nyelvek, részben 
a német nyelv tanárává a pécsi kath. főgymnasiumhoz, hol 11 évig 
működött. 1873-ban került a budai főgymnasiumba, mint a classicai 
nyelvek rendes tanára és tanári székéből egyenesen főigazgatóvá nevez
tetett ki 1881. junius elsején. Mindenütt, a hol volt, tevékeny részt vett 
a közélet műveltségi mozgalmaiban, így tagja volt Pécsett a köztörvény
hatósági bizottságnak, a városi iskolaszéknek, a baranyamegyei iskola- 
tanácsnak stb., Budapesten egyesületünk választmányának, mely sokat 
vesztett vidékre távozásával, az Orsz. Közokt. Tanácsnak, a tanárvizsgáló 
bizottságnak, melynek tagságáról 1884-ben lemondott stb. stb. Nehány 
röpiraton és Tacitus hat évkönyvének mintaszerű kiadásán kívül szá
mos hírlapi és folyóirati czikket írt, mintegy 200-at, melyek közül 
nem egy világos előadásával, erős logikájával, alapos tudásával s eleven 
stílusával folyóiratunk előbbi évfolyamait díszíti. Most aránylag új hivatala 
tartja távol az irodalomtól, de biztosan reméljük, hogy hivatalos teendői 
nem fogják soká elvonni a magyar tanügyi irodalomtól, melynek kevés 
a munkása, még kevesebb a vezérlője, ki sarkalja és útmutatója legyen.

A budapesti ref. egyház új gymnasiumi épületét nemsokára kezdik 
építeni a fővárostól kapott Lónyay-utczai telken, 1888. őszén már az új házban 
akarják megnyitni a tanévet. Egy e tárgyban tartott presbyteri ülésen A rany  
László indítványt tett, hogy a híveket szólítsák föl adakozásra s maga jó pél
dával járván elő, 1000 frtot adott a nemes czélra. Példáját számosán 
követték s az április 24-én tartott egyházi közgyűlésen végleg határoz
hattak ez ügyben. E gyűlésen felolvasták a presbyterium terjedelmes 
jelentését, melyben elmondatik. hogy a budapesti ref. egyházközség kény
telen főgymnasiumának új épületet emelni, mert a régi épület többé 
czéljainak meg nem felel. Nemcsak hogy a fővárosban fennálló más 
középiskolákkal nem versenyezhet, hanem ide s tova a törvény követel
ményeinek is alig tehetne eleget s a bezáratás veszélyének lehetne kitéve. 
A gymnasium culturális fontosságát a ref. felekezeten kívül is elismerik 
és méltányolják. így a főváros a tervezett új épület fölállításához egy 
Lónyay-utczai értékes telekkel és 25,000 forint segélylyel, az állam 

biztos remény szerint — a folyó évben 25,000 írttal s a jövő évben 
ugyanannyival fog járúlni. Az egyházközség saját vagyonából, nevezetesen 
a Lónyay-utczai telek eladásából remélhetőleg mintegy 32,000 frt fog 
rendelkezésre állani. Minthogy az új épület fölállításának és az iskola 
átköltözése után a régi épületen szükséges átalakításoknak költségvetése 
mintegy 194,000 írtban van előirányozva, az említett segélyforrásokon 
kívül a tervek keresztülvitelére még mintegy 88,000 frt fedezetre lesz
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szükség. Az összeg kellő időben rendelkezésre fog állani, a mennyiben a 
pesti hazai első takarékpénztár e czélra 60,000 frt kölcsönt ajánlott 
föl. Azonban a kölcsönvétel csak elodázná a mutatkozó hiányt, nem 
fedezné. E végből a presbyterium a ref. egyház hiveinek egyeteméhez 
fordul támogatásért és felhívja őket alapítványok tételére. Az alapítókúl 
jelentkezők irányában, áldozatkészségük némi viszonzásáúl, az egyházköz
ség is megállapított némely kedvezményeket, illetőleg kitüntetéseket. Az 
alapítók az alapítványi összeghez képest (1000 frt, 500 frt, 200 frt és 
ennél kevesebb) négy osztályba soroztainak. A három első osztálybeliek 
nevei a templomban márványtáblán, a negyedik osztálybelieké az egyház 
Arany-könyvében fognak megörökítietni. Az első és második osztályú 
alapítók részére a templomban elkülönített hely fog föntartatni, végül az 
első osztályúaknak még jogában fog állani egy szegénysorsú tanulót a 
gymnasiumba tandíjmentes fölvételre kijelölni. Eddig a következő alapít
ványokat jelentették be : 1000 írttal : Tisza Lajos gr., Szász Károly, 
Aebly Adolf és fia, Arany László, Darányi Ignácz, Hajós József, Karap 
Ferencz, gr. Károlyi Tiborné, Kerkápoly Károly, Kovács-Sebestyén Endre, 
Steiger Gyula, Gelléri Szabó János, Szilágyi Sándor ügyész, özv. gr. 
Teleki Sándorné és családja, Várady Károly, Vécsey Tamás; — 500 írttal: 
Ballagi Mór, Giczey Samu, Hegedűs Sándor, Kovács Zsigmond, Kovácsi 
Sándor, Ökrös Bálint, Pordán Imre, Szilassy Aladár, Takács Lajos ; —  
200 írttal Barbás József, Teleki Miklós, Gönczy Pál, György Endre, 
Gyulai Pál, Cs. Kiss Károly, dr. Kocsis Alajos, Sigray Pál, Tóth Lőrincz, Végh 
Arthur ; —  150 írttal: Somogyi Rudolf ; —  100 írttal : dr. Bereczky Endre, 
Dús Sándor, Farkas József. Hajdú József, Laky Dániel, Lengyel Sándor, Papp 
Károly lelkész, Sáska Sándor, Tokaji Nagy Lajos, Végh Ignácz. (25,100 frt.) A 
közgyűlés örömmel vette tuaomásúl e kedvező eredményeket, melyek alapján 
az építkezéseket még a tavasz folyamán meg lehet kezdeni Kauser mű
építész tervei szerint. A közgyűlés fölhatalmazta a presbyteriumot a 
főváros segélyének átvételére, a gyűjtés meginditására és a takarékpénz
tár által ajánlott kölcsön fölvételére. A gyűjtések megindítására a köz
gyűlés 150 tagú bizottságot szervezett, a mely május 19-én fogja első 
ülését tartani ; 75 tagot a közgyűlés választott, 75 tag pedig a presby
terium tagjaiból kerül ki.

K Ü L F Ö L D .

Az új porosz tanárvizsgálati szabályzat.")
A porosz tanügyi administratio minden intézkedése méltán számot 

tarthat a közfigyelemre, mert nincs kormány, mely kitünőbb szervezettel 
birna reformjainak gondos előkészítésére, kidolgozására s keresztűlvite- *)

*) Ordnung der Prüfung für das Lehramt an höheren Schulen vom 
5. Februar 1887. Berlin. 1887. W. Hertz. ’
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lére, mint a porosz. Éveken át gyűjti az érvényben álló törvényekre s 
rendeletekre vonatkozó tapasztalatokat; jeles szaktestületek ítéletének 
veti alá a tervezett változásokat s lelkiismeretesen őrködik a felett, hogy 
egyéni, szélsőségekre hajló vélemények ne érvényesüljenek a hozandó 
intézkedésekben. A mi administratiónk is, mint örömmel tapasztaljuk, ez 
útra tér, habár a kormány helyes intentióit fölötte megnehezíti az a 
körülmény, hogy a Közokt. Tanácson kívül nincs szervezett hivatalos 
testületünk, mely a kormányt működésében támogatná. Nem kellene-e, 
mint már más alkalommal is megpendítettük, e baj orvoslásáról gondos
kodnunk? Nem volna-e szükséges legalább a Közokt. Tanácsot mentül 
előbb reformálni, hogy feladatának jobban megfelelhessen ? E kérdések 
hova-tovább előtérbe nyomóinak s megoldást követelnek. Nem is szán
dékozunk velük csak úgy mellékesen foglalkozni, eszünkbe ötlenek, 
midőn a porosz új tanárvizsgálati szabályzat alkalmával arra a vitára 
gondolunk, mely ugyan e tárgyról a mi Közokt. Tanácsunkban csak nem 
régen folyt s ma sem jutott még valamelyes eredményre. Közoktatásügyi 
miniszterünk kérdést intéz a Tanácshoz, nem volna-e czébzerü a tanár- 
vizsgálatnál a fő- s melléktárgy megkülönböztetését elejteni ; származik 
ex abrupto vita, melyet a hírlapi tudósítások jótékony fátyola eltakar 
szemeink e lő l; történik szavazás, melynél a pro és contra szavazatok 
egyenlők — s ezzel az ügy eldöntése elhalasztatik, hogy majd mikor 
ismét fölvétetik, valószínűleg ismét ex abrupto, a nélkül, hogy más 
szaktestületeket, pl. a tanárvizsgáló bizottságokat vagy a tanárokkal baj
lódó középiskolai igazgatókat meghallgatták volna, határozzanak fölötte. 
Található-e ez eljárásban egészséges reform létrejöttének biztosítéka ?

Az új porosz tanárvizsgálati szabályzat annak a szabályzatnak lép 
helyébe, mely 1866. decz. 12-én kelt, tehát 21 évig volt érvényben, s 
mely, mint a szabályzathoz csatolt „megjegyzésekben“ kifejtik, több 
tekintetben kifogásokra adott alkalmat. E kifogások adtak ösztönt a 
revizióra, mely hosszabb idő óta készül s melyben a kormányt a tanár
vizsgáló bizottságok, a tartományi iskolakollegiumok (Provinzial-Schulkolle- 
gient, de „egyes e körökön kívül álló kiváló tanférfiak“ is véleményük
kel támogatták. „Az új szabályzat tehát az e kérdésnél érdekelt tényezők 
közös megfontolásának eredménye gyanánt tekintendő.“ Legfontosabb 
eltérései a régi szabályzattól a bizonyítványi fokozatra, „az általános mű
veltség -‘-ről szóló követelményekre s a vizsgálati szakmák összeállítására 
vonatkoznak. Minthogy azonban a régi szabályzat intézkedései sem köz
ismeretesek nálunk, a következőkben, a főpontok szerint csoportosítva, 
ismertetjük a terjedelmes szabályzat velejét, melynek alapos megfonto
lása nálunk is időszerűnek mutatkozik.

A szabályzat főbb intézkedései a következő szempontok alá sorol-
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hatók : 1. a vizsgálatra bocsátás föltételei; 2. a képesítés és végbizonyít
vány fokozatai; 3. a vizsgálat követelményei; 4. a vizsgálat formája; 5. 
egyéb intézkedések.

1. A vizsgálatra bocsátás. A vizsgálatra bocsátás föltételei : 
n é m e t  gymnasiumon szerzett érettségi bizonyítvány s három évi német 
á l l a m i  egyetemen folytatott tanulmány. Csak a matkematikai, termé
szettudományi vagy idegen modern nyelvi tanári vizsgálatnál a p o r o s z  
r e á l g y m n a s i u m i  érettségi bizonyítvány egyenlő értékű a gymna- 
siumival. (A reáliskolai érettségi bizonyítvány nem elegendő !)*) A minisz
ter kivételes fölmentést adhat e föltételek egy része alól. A szabályzat 
azonban csak egy esetet említ részletesen, t. i. idegen modern nyelvekre 
készülő e g y  évet angol vagy franczia főiskolán, vagy Angliában illetőleg 
Francziaországban tölthet. A jelölt erkölcsi feddhetetlenségében való 
kételyek feljogosítják a bizottságot a vizsgálattól való elutasításra. Ez 
elutasítás a kételyek utólagos fölmerülése esetében még az írásbeli után. 
a szóbeli előtt is történhetik

2. A képesítés fokozatai megkülönböztetendők a végbizonyítvány 
fokozataitól. M i n d e n  e g y e s  t á r g y b ó l  a képesítésnek három foko
zata van ; az alsó (sexta, quinta, quarta) osztályokra való, mely 3-mal 
jelöltetik ; a középső (alsó és felső tertia és alsó secunda) osztályokra 
való, jele 2, a felső (felső secunda, alsó és felső príma) osztályokra 
szóló, melynek jele 1. Némely tantárgyból, mely az alsó osztályokban 
nem fordul elő (görög, angol, héber, physika, chemia, mineralogia) csak 
két fokozatú képesítés van, a pliil. propedeutikából tehát egyáltalában nincs 
különböző fokú. De azért senki sem kaphat tanári oklevelet, ki pl. csak 
3. fokú képesítéssel birna a szükséges tantárgyakból. Mert az oklevélnek 
ismét más fokozatai vannak, t. i. van f ő t a n í t ó i  o k l e v é l  (Ober
lehrerzeugnis) és t a n í t ó i  o k l e v é l  (Lehrzeugnis). Mindegyiknek 
elnyerésére a jelöltnek először az általános követelményeknek kell meg
felelnie (a philosophiából, paedagogiából, német nyelvből és irodalom

*) Nálunk is csak egyetemi tanulmány alapján bocsátható valaki a 
tanári vizsgálatra, s ha reáliskolát végzett, az alapvizsgálaton tartozik latin 
nyelvbeli ismereteit kimutatni. Minthogy ép a tanárvizsgáló bizottság egyik 
tagja egyik napi lapban úgy nyilatkozott, hogy nálunk „lehet valaki a mathe- 
matika s a természettudományok tanára, a nélkül, hogy egy betűt tudna lati
nul,“ kérdés, hogy az 1885. 21,146. sz. a. kelt miniszteri rendelet pontosan 
alkalmaztatik-e? Középiskolai törvényünk továbbá a tanárvizsgálatra vonat
kozó 61. §-ában azt mondja, hogy középiskolai tanárságra képesitést nyerhet, 
a ki igazolja . . . hogy egyetemen vagy műegyetemen, vagy m ás f e l s ő b b  
i 3 к о 1 a i t a n f o l y a m o n  négy éven keresztül tanulta a saját szakjához 
tartozó tárgyakat. Az említett rendelet megszabja, hogy a m ás felsőbb  isk o la i  
ta n fo ly a m  beszámítása fölött a tanárvizsgáló bizottság meghallgatásával a mi
niszter dönt. Az említett hírlapi czíkkben ezzel ellenkezve az volt mondva, 
hogy „nálunk tudvalevőleg a vizsgázók tetemes része sohasem látogatott egye
temet.“ Lehetséges-e ez ? A Nemzetiben (április 13.) hivatalos színű helyre- 
igazítás jelent meg ama czikkre, melynek Írója elmondja, hogy a minisztérium 
nem bocsátott senkit vizsgálatra (a pannonhalmi jelölteket s néhány régibb 
tanárt kivéve), ki egyetemet vagy műegyetemet nem látogatott. S mégis 
fordúitak volna elő visszaélések ? Hogyan értsük ezt ?
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ból, továbbá ha keresztény, az illető felekezet hittanából kell vizsgálatot 
tennie), továbbá n é g y  szakból kell vizsgálatot kiállania. De a főtanítói 
oklevél elnyeréséhez a jelöltnek két főtárgyból 1. fokú képesítést kell 
nyernie, két melléktárgyból pedig 2. fokút; a tanítói oklevél elnyerésé
hez szükséges két főtárgyból 2. fokú, 1 melléktárgyból szintén 2. fokú, 
1-böl pedig 3. fokú képesítés. A tárgyak két csoportra oszolnak : 
n y e l v i - t ö r t é n e t i e k r e ,  m a t h  e m a t i k a i - t e r m é s z e t t u d o -  
m á n y i a k r a .  Az 1. csoportban főtárgyak lehetnek: a német, latin, 
görög, franczia, angol nyelv és a történet, összesen 6. A 2. cso
portban a főtárgyak : mathematika, physika, chemia mineralogiával, 
botanika zoológiával egyetemben, összesen 4. A jelölt szabadon vá
laszthat a maga csoportjából kettőt, mint főtárgyat. A geographia is 
főtárgy, de bármely csoport valamely tárgyával kapcsolható egybe. A 
melléktárgyak szabad megválasztását a következő határozatok korlátoz
zák : A latinból való 1. fokú képesítéssel szükségkép összekötendő a 
görögből való 2. fokú, s megfordítva : görög 1 —  latin 2. Továbbá 
mathematika 1 — physika 2. A francziából vagy angolból való bármely 
fokú képesítéssel szükségkép jár a latinból való 3. fokú képesítés. 
A történetből való bármely fokú képesítéssel szükségkép jár a geogra- 
phiából való 3. fokú képesítés. Végre a melléktárgyak egyikének abba 
a csoportba kell tartoznia, melyből a két főtárgy való. A philosophiai 
propedeutika a két főtárgy bármely kombinatiójához, mint melléktárgy 
járúlhat. A lengyel vagy dán nyelv minden nyelvi-történeti vizsgálathoz 
mint melléktárgy járúlhat. A keresztény vallástanból, a héber nyelvből való 
vizsgálatra vonatkozókat, minthogy nálunk ily vizsgálat nincsen, mellőzzük.

Azelőtt az oklevélnek is három fokozata volt, a harmadik fok az 
új szabályzatban mellőztetett. A tanárok közül némelyek a mellett voltak, 
hogy minden fokozat eltöröltessék; de az oklevél fokozatossága 50 év 
óta, mióta Poroszországban tanárvizsgálat van, áll fenn s megtartása 
mellett fontos okokat említ a szabályzat. A tehetség s munkaerő különb
ségei tagadhatatlanok; a második fokú oklevél megszerzésére szükséges 
ismeretek becses s mellőzhetetlen szolgálatot tesznek a középiskolai okta
tásnak ; a csekélyebb tehetség nem fokozható fel saját erején túl, de a 
jobb erőben igenis elsenyvedhet a továbbfejlődés ösztöne az oklevél
különbségek teljes megszüntetése folytán. Az oklevelek egyenlősítése leszál
lítaná a vizsgálat követelményeinek s ezzel a vizsgálat eredményének is 
színvonalát. A ki saját tanárvizsgálati gyakorlatunkra gondol, e bölcs 
megfontolást bizonyára jogosúltnak fogja találni.

3. A vizsgálat követelményei. A régi szabályzatban „az általános 
műveltség“ kimutatásának czíme alatt sokat követeltek a jelölttől s habár 
a vizsgálat e részének elve helyes, hosszú évek tapasztalatai nem szóltak 
megtartása mellett.*) Hiszen az érettségi bizonyítvány elég biztosítéka annak,

*) Az „általános műveltségi-1 vizsgálat tárgyai voltak a régi szabályzat
ban : Hittan, philosophia és paedagogia, tö r té n e t , f ö ld r a jz  és n ye lv ism e re tek . Ez 
utóbbiakhoz tartozott: a latinból könnyebb latin szöveg fordítása, a jelölt 
szakmája latin s görög termologiájának megértése ; a németből nem volt külön 
vizsgálat; a francziából könnyebb franczia szöveg fordítása.
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hogy a jelölt a műveltség általános elemeit megszerezte. A régi köve
telmények nagyon szétszórták a jelölt erejét, megakadályozták központosí
tását. Az új szabályzatban azért teljesen mellőzték e követelményeket, 
de helyükbe léptek mások, melyek minden jelöltre nézve érvényesek. 
Ezekhez tartozik 1. a philosophia és paedagogia. Minden jelöltnek 
ismernie kell a főbb logikai törvényeket, a tapasztalati lélektan főbb 
tényeit s a magyarázatukra szolgáló fontosabb elméleteket, a paedagogia 
s didaktika philosophiai alapvetését és fejlődése, történetének főbb 
tényeit a XVI. század óta. Továbbá minden jelöltnek ki kell mutatnia, 
hogy valamely phil. művet átértett. A philosophia történetéből min
den jelöltnek a főbb mozzanatokat kell ismernie. 2. Német nyelv és iro
dalom. Minden jelöltnek ki kell a szóbeli vizsgálat alkalmával mutatnia, 
hogy az újabb német irodalom classikus müveit olvasta s a német nyelv 
correct használatának föltételeiben jártas. — Nem az irodalom-történet 
ismeretét követelik a jelölttől, hanem annak kimutatását, hogy a német 
irodalom classikus alkotásait ismeri. „Számos jelből ítélve, nem fölösleges 
a felsőbb iskolák tanítóit arra emlékeztetni, mit kell nekik maguknak, 
mint német iskolák tanítóinak, saját németben való műveltségükre vonat
kozólag, maguktól követelniük.“ 3. A keresztény jelöltnek végre ismernie 
kell a szentírás tartalmát s összefüggését, a keresztény egyház történeté
nek általános áttekintését s hitvallása főbb tanait.

Az egyes tárgyakra vonatkozó követelményeket a szabályzat inkább 
csak általánosságban jelzi. A követelmények elég nagyok. így pl. a né
metből való 1. fokú képesítésre szükséges, hogy a jelölt ismerje a gót, 
ó- és középfelnémet nyelvtan elemeit oly mértékben, hogy az újfelnémet 
hangalak- és szóképzés-tanát megértse ; nyelv- és szótani pontossággal 
kell olvasni tudnia a középfelnémet irodalom főbb müveit; ismernie kell 
a német irodalom fejlődését, a rhethorika, poétika és német metrika 
alapfogalmait. A philosophiából vagy paedagogiából készített Írásbeli dol
gozatból s a philosophiai szóbeli vizsgálatból ki kellett tűnnie, hogy a 
jelölt általános tudományos kérdéseket beható értelemmel s világos elő
adással tud tárgyalni. —  A  latin és görög 1. fokú vizsgálatnál megkí- 
vántatik, hogy a jelölt jártas legyén a római és görög classikusokban, 
főleg azokban, melyek a gymnasiumban olvastatnak ; szigorú alapossággal 
bírjon a magyarázat módszerében ; jártas legyen a latin nyelv szó- és 
írásbeli használatában. A latin és görög nyelvtant tudományos összefüg
gésben kell ismernie. Az irodalom-történetben, metrikában és régiségtan
ban biztos ismeretek alapjával kell bírnia, melyek e tudás későbbi mód
szeres bővítését biztosítják. A gymn. classikusokra vonatkozólag részlete
sebb irodalomtörténeti s metrikai ismeretek követelendők. A mythologia 
s müarcheologia terén a jelöltnek oly eligazodást kell mutatnia, hogy adott 
esetben jó segédforrásokat értelemmel felhasználhasson s a tanítást meg
felelő szemléletekkel támogathassa. Végül ismernie kell a jelöltnek a római 
és görög-történetet a császárok első századáig, illetőleg a diadochok 
idejéig. Ismernie kell továbbá a classikusok magyarázatához szükséges 
görög római philosophia történetét. —  A  franczia nyelvből a legmagasabb 
követelések ezek : a jelöltnek nemcsak nyelvtani szabatosságot, hanem
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a szókincsben s nyelvsajátságokban való jártasságot kell mutatnia a nyelv 
szó- és írásbeli használatában. A nyelv történeti fejlődését oly mértékben 
kell ismernie, hogy a latin és franczia hangok, alakok és szóképzések 
összefüggését megértse. Az ó-francziát annyira kell tudnia, hogy valamely 
ó-franczia műnek, melyet olvasott, nem nagyon nehéz helyeit megértse. 
A franczia verstan törvényeiben is jártasnak kell lennie. Képet kell tud
nia adni az irodalom főkorszakairól és szereplőiről, melyet részben saját 
olvasmányaiból megeleveníthet. A XVII. század óta élt kiválóbb Íróknak 
egyik-másik müvét alapos felfogással kellett olvasnia. — A  mathematiJcá- 
ból, hogy a második csoportra is példát idézzünk, az 1. fokú vizsgálat
nál megkívántatik, hogy a jelölt a felsőbb geometria, analysis s analyt. 
mechanika főbb tanait annyira ismerje, hogy egy nem nagyon nehéz fel
adatot e tárgyak valamelyikéből önállóan tudjon megfejteni. Hasonló 
általánosságban, de igen magas czélokat kitűzve, vannak a többi tár
gyakra vonatkozó követelmények megjelölve. Magától értődik, hogy a 
magasabb fokú vizsgálatra az alsóbb fokú követelményeinek teljesítése 
szükséges.

4. A vizsgálat formája. A vizsgálat írásbeli és szóbeli. Az Írásbeli 
megelőzi a szóbelit. A z  írásbeliek : Minden jelölt házi Írásbeli feladatot 
kap a philosophiából vagy paedagogiából, továbbá minden főszakmából, 
melyből képesíthetni akar, esetleg ama melléktárgyakból is, melyekből az
1. fokú képesítést kívánja. Ha a két főtárgy olyan, hogy a jelöltnek 
benne való jártassága egy feladatból is kitűnhetik, megengedhető, 
hogy e két tárgyból csak egy írásbeli feladatot kapjon. Háromnál többet 
nem adhatnak neki. A class, philologiára vonatkozó feladatok latin, a 
modern idegen nyelvekből való az illető idegen nyelven, a philosophiai 
vagy paedagogiai német, a többi feladat is német nyelven készítendő, ha 
csak a jelölt más nyelv használatának engedélyét nem kapta meg a bizott
ságtól. Minden feladat kidolgozására hat heti idő adatik. A jelöltnek 
meg kell neveznie forrásait s ki kell jelentenie, hogy a dolgozatokat 
önállóan, idegen segítség nélkül készítette. Valamely nyomtatott mű alap
ján a bizottság esetleg fölmenthet az egyik vagy másik Írásbeli alól. 
Zárthelyi dolgozat készítését a bizottság, ha ennek szükségét látja, el
rendelheti. A physikai szerekkel való bánás ismeretét könnyebb kísérletek 
által mutatja ki a jelölt, a gyakorlati chemiai munkákban való jártassá
gát valamely elemzés vagy nehány chemiai kísérlet által, ha hivatalos 
bizonyítványok erről nem tennének elegendő bizonyságot. Ha az írásbeliek 
elégtelenek, a bizottság ennek alapján eltilthatja a jelöltet a szóbeli vizs
gálattól. Az 1. fokú szóbeli vizsgálat a latinból és angolból, az 1. és 2. 
fokú a francziából oly mértékben történik az illető nyelven, hogy a jelölt
nek a nyelv szóbeli használatában való jártassága kitűnjék.

5. Egyéb intézkedések. A bizonyítvány föltételesen adatik ki, ha 
a jelölt a főtárgyakban megfelelt, de a melléktárgyakban vagy az álta
lános vizsgálaton nem felelt meg. A föltételes bizonyítvány feljogosítja ugyan 
a próbaév leszolgálására, de véglegesen a jelölt csak kiegészítő vizsgálat 
után alkalmazható. A vizsgálat eredményéről, még ha a jelölt nem felelt 
is meg, bizonyítvány adatik ki. A vizsgálat ismétlése egy félév lefolyása
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előtt eszközölhető. Az ismétlő vizsgálat ugyané bizottság előtt teendő. 
(Kivételes engedményt csak a miniszter adhat.) A  v i z s g á la t  c sa k  e g y s z e r  
ism é te lh e tő . A ki feltétlen főtanítói vagy tanítói oklevelet nyert, b ő v ítő  
vizsgálat útján egyes tárgyakból magasabb fokú vizsgálatot tehet, vagy 
új tárgyakból is szerezhet képesítést. A tanítói oklevél ily úton főtaní
tói oklevéllé fokozható. E bővítő vizsgálathoz a jelölt csak kétszer 
bocsátható. A bizonyítvány a rendes alkalmazás előtt p r ó b a é v  leté
telével egészítendő ki. —  A vizsgálat díja a bizonyítvány bélyegén kívül 
egy vizsgálatért 30 márka, egy ismétlő vizsgálatért ugyanannyi, kiegé
szítő vagy javító vizsgálatért 15 márka. — A jelen szabályzat kelt 1887. 
febr. 5-én ; életbe lép 1887. október 1. A kik október 1-je előtt jelent
keznek, csak akkor teszik le a vizsgálatot az új szabályzat szerint, ha 
erre vonatkozólag a jelentkezésnél nyilatkoznak.

A gymnasiumba való fölvétel Ausztriában. Gautsch osztrák köz- 
oktatásügyi miniszter az osztrák urakháza elé két pontból álló törvény- 
javaslatot terjesztett. A javaslat szerint a gymnasium első osztályába 
csak oly tanuló vehető fel, a ki az iskolai év megkezdése előtt már 
befejezte t i z e d ik  életévét. A többi osztályokba is ennek megfelelő élet
kor követeltetik. A törvény már ez idei iskolai év kezdetével lép életbe. 
A miniszteri megokolás arra hivatkozik, hogy a korábban fölvettek egész
ségére és szellemi épségére a gymnasiumi oktatás, megbízható szakértők 
véleménye szerint, fölötte káros befolyást gyakorol.

R E N D E L E T E K .

A latin nyelvnek a reáliskolákban való tanításáról szóló szabály
zattal kapcsolatban a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter f. évi 
8296. szám alatt a következő rendeletet intézte valamennyi tankerületi 
királyi főigazgatóhoz.

Hogy a jobb reáliskolai tanulóknak is módot nyújtsak a latin 
nyelvi és irodalmi ismeretek megszerzésére, s ez által a tudomány-egye
tem jogi és orvosi karaiba való beléphetésre, a rendelkezésem és veze
tésem alatt álló nyolcz osztályú reáliskolákon a latin nyelv rendkívüli 
tanítását ezennel elrendelem. E tanítás azonban a jövő iskolai évvel egy
előre csak a következő reáliskolákon fog berendeztetni : a budapesti II. 
és V. kerületi, a pozsonyi, szegedi, kassai, temesvári, aradi, pécsi, sop
roni és nagyváradi állami reáliskolákon.

A reáliskolai latin nyelvtanítás az ide mellékelt szabályzat szerint 
eszközlendő.

A latin nyelvi rendkívüli tanszékek annak idején kihirdetendő pá
lyázat útján fognak betöltetni.

Miről Nagyságodat további eljárás végett azon hozzáadással értesí-
44Tanáregyesületi Közlöny. XX.
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tem, hogy a mellékelt szabályzatot a kerületében levő valamennyi reál
iskolának 4— 4 példányban küldje meg.

Budapest, 1887. április hó 3-án.
Trcfort.

Az e rendelettel kiadott szabályzat a következő :

S z a b á l y z a t
a latin nyelvnek a reáliskolákon való rendkívüli tanítása tárgyában.

1. §. A reáliskolákon a latin nyelv rendkívüli tanításának czélja 
az oly reáliskolai tanulókat, kik a középiskolákról szóló 1883. évi XXX. 
törvényczikk 26. § a alapján a reáliskolai érettségi vizsgálaton felül tudo
mány-egyetemre jogosító latin nyelvi vizsgálatot kívánnak tenni, ebbeli 
tanulmányaikban elősegíteni.

2. §. E czél tekintetéből megkivántatik, hogy azon reáliskolai 
tanuló, ki a reáliskolai latinnyelvi tanfolyamot kellő házi szorgalom kifej
tése mellett elvégezte,

a) alaposan ismerje a nyelvtant,
b) értse és szabatosan fordítsa a tanfolyamban olvasott klasszikus 

írók müveit,
c) képes legyen könnyebb magyar szöveget irásbelileg latinra 

fordítani,
d) ismerje az ókori római régiségeket és irodalmat, a mennyire ez 

az ókori történet s az olvasott klasszikus írók müvei alapján elvárható.
3. §. E tanfolyamban csak a reáliskola Y. osztályától kezdve 

vehetnek részt a tanulók, és csakis az olyanok, kik addigi reáliskolai 
kötelmeiknek jól megfeleltek, s kiknek kiváló szorgalma biztosítékot 
nyújt a tekintetben, hogy a tanfolyam tanulmányait házi szorgalmukkal 
■kiegészíteni képesek lesznek. Részt vehetnek alsóbb évfolyamban nem
csak a megfelelő, hanem magasabb osztálybeli tanulók is, kik ebbeli 
tanulmányukat természetesen csakis magánszorgalommal végezhetik be.

A latin nyelvi tanfolyamban már részt vevő oly tanulók, kik 
reáliskolai tanulmányaikban bármely tekintetben hátramaradást tanúsítanak, 
a latin nyelvi tanfolyamból tanár-értekezleti határozattal azonnal kitil- 
tandók. Kitiltandók azok is, kik magában a latin nyelvi oktatásban 
igazolatlanúl két héten át a tanórák látogatását elmulasztották.

A tanári testület kitiltó határozata ellenében felfolyamodásnak a 
reáliskolai igazgató s a tankerületi főigazgató utján csak a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez van helye.

4. §. A latin nyelvi tanítás évfolyamai és a teljesítendő feladatok 
a következők:

I. évfolyam, hetenkint 4 óra. A teljes alaktan, a mondattanból az 
egyszerű mondat tárgyalása. Megfelelő szókincs gyűjtése s ennek felhasz
nálása szóbeli fordításoknál.

II. évfolyam, hetenkint 3 óra. A mondattan befejezése szemelvényes 
olvasmányokkal; ilyenek : Cicero válogatott levelei, könnyebb, e czélra



609

szolgáló költői anthologia, mely utóbbival párhuzamosan a prosodia főbb 
szabályai is ismertetendők.

III. évfolyam, hetenkint 3 óra. Sallustius, Cicero (beszédek), 
Vergilius müveiből vett olvasmányok.

IV. évfolyam, hetenkint 3 óra. Cicero, Tacitus (Agricola), Horatius 
(szemelvények, Ars poetica) müveinek olvasása és fejtegetése.

A prózairókra nagyobb súly fektetendő, mint a költőkre.
Az auctorok olvasásánál figyelemmel kell lenni a római régiségek 

s az irodalom-történet ismertetésére.
Mindenik évfolyamban megfelelő írásbeli dolgozatok adandók.
A tanulókat folyton kell buzdítani és útba igazítani, hogy az isko

lában szerzett ismereteiket házi szorgalom utján bővítsék, különösen pedig, 
hogy otthon mentői többet olvassanak a latin klasszikusokból. A magán 
olvasmány eredménye számon veendő.

5. §. Minden reáliskolai tanári testület a 4. §-ban körülirt általános 
tanterv alapján saját viszonyai szerint helyi tantervet köteles kidolgozni, 
melyben fordulhatnak elő eltérések az általános tantervtől (még tanóra- 
szám tekintetében is), de csakis a 2. §-ban jelzett általános követelmények 
koczkáztatása nélkül. A helyi tanterv azonban csak a vallás- és közokta
tásügyi miniszter jóváhagyásával léphet életbe. E helyi tantervben rész
letezendő a tananyag, megjelölendők az auctorokból vett szemelvények s 
vázolandó a módszeres eljárás is, melynek, tekintettel a tantárgyra for
dított óraszámra, lehetőleg gyakorlatinak kell lennie.

6. §. A tanítás csak bejelentett s a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
által engedélyezett tankönyvek alapján eszközölhető. A tankönyvek beje
lentése minden év ápril havában teendő meg.

7. §. Minden évfolyamban a tanév végén az igazgató elnöklete 
alatt s a reáliskola még egy nyelvész tanárának közbejöttével a latin 
nyelv tanára vizsgálatot tart. Ugyanők állapítják meg a tanulók érdem
jegyeit is, mely érdemjegy a reáliskola törzskönyvébe (főnévkönyv) és a 
tanuló bizonyítványába mint rendkívüli tantárgyé bevételik. Ez érdemjegy 
irányadó arra nézve, hogy az illető tanuló a latin nyelv magasabb évfo
lyamába fölléphet-e. (Magától értetődik, hogy a latin nyelvből kapott 
érdemjegy a reáliskolai tanítás többi eredményére s ennek alapján a 
reáliskola felsőbb osztályába való fölléphetésre nézve semmi befolyás
sal sincs).

A latin nyelvből kapott elégtelen érdemjegy esetén a következő 
tanév elején javító vizsgálatnak van helye, de csak akkor, ha a tanuló a  
reáliskola minden többi tantárgyában, melyek tudniillik az általános elő
menetel megállapításánál irányadók, a tanév végén kielégítő előmenetelt 
tanúsított.

8. §. A reáliskolai latin nyelv tanítására az iskolafentartók csakis 
latin nyelvből képesített tanárokat alkalmazhatnak, mint rendkívüli taná
rokat. Fizetésük állami reáliskolán a fővárosban 900 frt, vidéken 800 frt. 
Ha czélszerünek látszik, az illető reáliskolának vagy más tanintézetnek a 
latin nyelvből képesített tanárai is megbízhatók ily tanítással, de ez eset-

44*
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ben sem több, sem kevesebb egyén nem bízható meg, mint kettő. 
Fizetősök a körülmények szerint állapíttatik meg.

9. §. A reáliskolai latin nyelvi tanítást és eredményeit mind az 
igazgatónak, mind a főigazgatónak különös figyelemmel kell kisérnie. 
A latin nyelv tanára minden tanév végén a reáliskola külön tanár-érte
kezletén jelentést tesz a tanításról és eredményéről, mely értekezleten 
minden reáliskolai tanár megteheti megjegyzéseit nemcsak e tantárgyra 
nézve, hanem a tekintetben is, mily befolyással volt e tárgy tanítása a 
reáiskola összes tanítására. A reáliskola igazgatója ez értekezlet jegyző
könyvének kíséretében teszi meg aztán jelentését a tankerületi főigazga
tónak, s ez a fönnebbi jelentések melléklésével a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszternek.

10. §. A középiskolákról szóló 1883. évi XXX. törvényczikk 26. 
§ ában körülirt s a tudomány-egyetemre jogosító latin nyelvi vizsgálatnál 
(1. az Éretségi vizsgálati utasítás 32. §-át is) e szabályzat 2. §-ában 
jelzett követelmények irányadók.

Az érettségi vizsgálat ismétlése tárgyában a vallás- és közokta
tásügyi m. kir. minister 1886. évi 46,781. szám alatt a következő kör
rendeletét intézte valamennyi tankerület kir. főigazgatójához és valamennyi 
középiskolai felekezeti főhatósághoz.

Az 1883. évi XXX. t.-cz. (középiskolai törvény) 27. §-a és az 
érettségi vizsgálati utasítás 28. §-a alapján elrendelem, hogy azon tanulók, 
kik az írásbeli érettségi vizsgálaton vagy a szóbelin több tárgyból meg
buktak, s ennélfogva a törvény idézett pontja szerint egy évre vissza- 
vetendők, azon esetre, ha a visszavetés szeptemberben törént, az érettségi 
vizsgálatot már a reá következő junius hóban, tehát egy tanév lefolyása 
után a rendes érettségi vizsgálatok alkalmával ismételhetik.

Erről Nagyságodat tudomás és a vezetése alatt álló érdekelt tan
intézetekkel való közlés végett értesítem.

Kelt Budapesten, 1887. évi márczius hó 28-án.
Trefort.

Az állami, államilag segélyzett és községi tanintézetek könyv
szükségletének beszerzése tárgyában a vall. és közokt. miniszter f. é. 
5402. sz. alatt valamennyi tanker, főigazgatóhoz és megyei tanfelügyelőhöz a 
következő rendeletet intézte :

Már ismételve hangsúlyoztam, hogy nemzeti vagyonosodásunk érdekében 
minden eszközt feli kell használnunk, melylyel a hazai ipart és kereske
delmet támogathatjuk. Ezen czél után való törekvésben egy tényezőt 
sem szabad figyelmen kívül hagyni, bármily kicsinynek is látszassák 
első pillanatra a haszon, melyet a hazai iparnak és kereskedelemnek hoz.

Örömmel tapasztaltam ugyan, hogy az e tárgyban kiadott rendele- 
teimnek nagy részt meg volt a kívánt hatásuk ; mindazonáltal sajnálattal 
látom, hogy egyesek —  talán előítéletből, talán közönyből — még
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mindig elzárkóznak közgazdasági érdekünknek ezen legelemiebb követel
ménye elől, s a külföldi ipar és kereskedelemnek indokolatlan előnyben 
részesítése által a nemzet érdekén sérelmet ejtenek.

Újabban a magyar könyvkereskedők egylete emelt panaszt a miatt, 
hogy nemcsak a társadalom egyes kiváló osztályai, hanem állami és más 
jellegű nyilvános intézetek is könyvszükségleteiket a hazai könyvárusok 
kikerülésével közvetlenül a külföldről szerzik be, miáltal a magyar könyv- 
kereskedés, s közvetve az ország, évenként 2 — 300,000 frt veszte
séget szenved.

Minthogy itt oly árúczikkről van szó, melyet a hazai könyvkeres
kedő ép oly minőségben és ugyanazon feltételek mellett szállít, mint a 
külföldi közvetítő ; —  minthogy továbbá a hazai könyvkereskedőkben 
nemcsak ezen osztály, hanem a nemzeti és tudományos irodalom is súj- 
tatik, melynek fejlődésének egyik fontos kelléke a kiadók vagyonosodása; —  
azért szükségesnek látom Nagyságodat felhívni, miszerint a felügyelete 
alatt álló állami, államilag segélyzett és községi összes tanintézetek igaz
gatóinak hagyja meg, hogy az intézet összes könyvszükségletét, tehát a 
külföldi müveket is, egyes régi és ritka könyvek kivételével, a mennyi
ben ez eddig még történt volna, jövőben kizárólag hazai könyvárusoktól 
szerezzék be.

Megjegyzem, hogy egyidejűleg a kebelbeli számvevőséget utasítottam, 
miszerint az 1887— 88. tanévtől kezdve a számadások átvizsgálása alkal
mával a külföldi könyvkereskedők által kiállított számlákat utasítsa vissza.

Budapest, 1887. máczius hó 10.
Trefort.

Az iskolai tanszerek beszerzése tárgyában a vall. és közokt. 
miniszter f. é. 12,032. sz. alatt a következő rendeletet intézte valamennyi 
tanker. főigazgatóhoz :

Hogy az iskolai tanszerek a hazában legyenek beszerezhetők, a 
földmívelés-, ipar és kereskedelmi miniszterrel egyetértőleg Süss Nándor 
vezetésére bízott állami mechanikai tanműhelyt (Budapesten, Mozsárutcza) 
állítottam fel, melyben az idezárt árjegyzékben*) foglalt pliysikai eszközök 
készülnek.

Felhívom Nagyságodat, utasítsa kerületének rendelkezésem és veze
tésem alatt álló középiskoláit, hogy az árjegyzékben felsorolt eszközöket, 
a mennyiben szükségük van rájok, az állami mechanikai tanműhelyben, 
azokat pedig, melyek ez árjegyzékben nem foglaltatnak, a felügyeletem 
alatt álló Fáy és Lippert-féle tanszerraktárban (Budapest, Múzeum-kőrút, 
39. sz.) rendeljék meg, mely utóbbinak árjegyzékeit is**) ide mellékelve 
megküldöm.

*) Az állami mechanikai tanműhely árjegyzéke azon taneszközökről, 
melyek a tanműhelyben középiskolák számára előállíttatnak. Első rész. Buda
pest, 1887. Franklin-társulat nyomdája. lz9 1.

**) 1. Árjegyzék pliysikai taneszközök- és műszerekről, valamint mérnöki 
eszközök- és műszerekről. Lippert és Fáy (ezelőtt Görög István) orsz. köz-
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Minthogy a Süss-féle tanműhelynek nagyobb mérvű berendezked- 
hetés czéljából jelentékeny előleget adtam ; utasítsa egyúttal az állami és 
királyi középiskolákat, hogy jövő tanévi megrendeléseiknek részletes jegy
zékét az árösszeg megjelölésével Nagyságod útján már most és pedig f. é. 
április 25-ig mutassák he hozzám a végből, hogy ezen összeget a jövő 
évi tanszerátalányból levonásba hozathassam.

Kerületének többi, vezetésem alatt álló középiskolája a megrende
lendő eszközök árát egyenesen az állami tanműhelynek szolgáltassa be. 
Általában őrködjék Nagyságod, hogy a kerületben középiskolák tansze
reiket csakis hazai czégeknél szerezzék he, mert számvevőségem a kül
földi czégektől kiállított nyugtatványokat érvényesíteni többé nem fogja.

Budapest, 1887. márczius hó 31-én.
Trefort.

A polgári iskolai tornatanítók középiskolákban való alkalmaz
hatósága tárgyában a vall. és közokt. miniszter 1886. évi 13,650. sz. 
alatt a következő rendeletet intézte valamennyi tanker, főigazgatóhoz:

A budapesti áll. elemi és polgári iskolai tanítóképezde tornászati 
szakcsoportjában nyert polgári iskolai tornatanitói képesítés érvényét 
kiterjesztem a középiskolákra is, minél fogva ezentúl az ily képesítéssel 
biró egyének tornatanitókul a középiskolákban is alkalmazhatók. 

Budapest, 1887. ápril hó 12-én.
Trefort.

EGYESÜLETI ÉLET.

I. A választmány.
A  v á la s z tm á n y  á p r i l i s  lió 1 9 - é n  ta r to t t  ü lé s e .
Elnök : Köpesdy S., jegyző : B rózik  K.
Jelen voltak : Berecz A . ,  M ayer J , Szerelemhegyi T., Bermüller F ., 

dr. Csengeri J ., Beme L ., dr. B ékány В ., dr. Károly G-у. H .. dr. Lech-

ponti tanszerraktára. Budapest, 1886. A czég saját kiadása. 143 1. Ara 50 kr. — 
2. Árjegyzék chemiai laboratóriumi fölszerelésekről és gyógyszertári berendezé
sekről. Lippert és Fáy orsz. központi tanszerraktára. Budapest, 1886. A czég 
saját kiadása. 47 1. — 3. A felső nép- és polgári hú- és leány- valamint a fel
sőbb leányiskoláknak az ásvány-, kőzet- és földtani oktatáshoz szükséges fel
szerelésére tartozó gyűjtemények ismertetése. Közli Kozocsa Tivadar. Buda
pest, 1887. Kiadja az orsz. központi tanszerraktár. 20 1. Ára 20 kr.



n e r  J j . ,  M ü l le r  J . ,  P a s z la v s z k y  J . ,  R e i f  J . ,  d r .  S c h m id t  A . ,  S z a r v a s  
G .,  T o m o r  F .  és V o l f  G y .

A pénztáros kívánságára a választmány 15 írtban, ide nem szá
mítva a postaköltségeket, állapította meg a mellékletekért fizetendő díjat.

D r .  C s e n g e r i J .  bemutatta ama felhívás szövegét, melyet a választ
mány a segélyző alap gyarapítása végett szétküldeni kíván. A felhívást 
a választmány magáévá tette és dr. Csengerinek a felhívás elkészítéséért 
köszönetét mondott.

A főtitkár bemutatta a kecskeméti kör indítványát, a mely szerint 
a nmélt. minisztérium felkérendő volna, hogy a „physika és chemia tanár
jelöltjei az egyetemen (részben az üvegtechnikai intézetben) általános 
mechanikai és üvegtechnikai ügyességekre is kiképeztessenek és az emlí
tett tudományok már alkalmazott tanárai részére a nagy szünidőben e 
végre póttanfolyamok létesíttessenek.“ A választmány elrendelte, hogy ez 
indítvány a többi körökkel közöltessék.

A múlt évi nagygyűlés határozata értelmében az ez évi nagygyűlés 
Fiúm éban lesz. A választmány a nagygyűlés idejéül, a fiumei tagtársak 
javaslata értelmében, ju l .  6 ., 7. és 8-át tűzte ki.

A nagygyűlés pro gram m jának a következő pontjai lesznek : 1. A 
tiszti jelentések. 2. Az olasz gymnasiumok legújabb tanítási terve, ösz- 
szevetve a mienkkel. Előadó : dr. Erődi Béla. 3. Miként lehetne a tár
sadalom, illetőleg a család érdeklődését az iskola működése iránt élén
kebbé tenni és miként biztosíthatná magának az iskola, a maga tanítási 
és nevelési működésében a társadalom, illetőleg a család közreműködését. 
Előadó : Köpesdy Sándor. 4. Középiskolai mozgalmak. Előadó : dr. Alexan
der Bernát. 5. A nyelvtanítás reformjához.' Előadó : Theisz Gyula. 
G. Az alapszabályok módosítása.

Ezután az elnök tudatta a választmánynyal, hogy egy külön vonat 
ára Budapesttől Fiúméig 2400 frt. Ha tehát a közgyűlésre Budapestről 
100 tag utaznék, az úti költség oda és vissza legfölebb 24 frt lenne. 
Ha azonban a részvevők száma növekednék, az egyesek utazási költ
ségei apadnának. H a 200  részvevő volna , m inden egyesületi tag vagy 
hozzátartozója 12  frtta l tehetné meg az u ta t Budapesttől Fiúm éig  
és vissza.

A Fiúméból teendő kirándulásokat dr. Erődi Béla, a fiumei kör 
elnöke a főtitkárhoz intézett levelében következőképen ismertette :

„A múlt évben tervezett kirándulások közűi csak a helyieket óhajtjuk 
fentartani. A vidéki kirándulásul Dalmácziába tervezett utazást az idénre 
elejtjük s helyette egy más kirándulást tervezünk. E szerint az isztriai félszi
get körül Triesztbe tennénk kirándulást következő részletezéssel. Elindulás 
Fiúméból reggel; a hajó útjában közel járna Yeglia és Cherso szigetéhez s az 
isztriai parton érintene több pontot, valamint a chersoi öblöt s innen egyenesen 
Pólába menne. Ez az út 75 tengeri mérföldet tesz s 6—7 óra alatt könnyen meg
tehető. A délutánt és a másnap délelőttet Póla városa római régiségeinek (a 
nagyszerű amphitheatrum, Augustus temploma, Porta aurea: Sergiusok diadal- 
kapuja), az arzenálnak és hadihajóknak megtekintésére fordítauók. Délben 
elutaznánk Triesztbe. Útközben érintenŐk és megtekintenők Rovignót, Paren- 
zót, Piranót, Capodistriát. Az egész út 62 tengeri mérföld és a megállásokkal 
együtt 9—10 óra alatt megtehető, úgy hogy körülbelül este 9 órakor Trieszt-
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Ъеп lennénk. Ez az út nem fárasztó, a tengeri betegségtől sem lehet tartani ; 
mert a tenger júliusban csendes. De ha talán volna is egy kis tengeri beteg
ség az utazás következménye ; a ki nem akar tovább utazni Pólából tengeren, 
annak ott a vasút is rendelkezésére áll. Pólától különben Triesztig már aligha 
lesz valakinek ideje a tengeri betegségre, még ha viharos lenne is a tenger; 
mert azontúl majdnem óránként ki-kiszállaDánk.

Triesztben tetszés szerint időzhetnénk s innen kiki akár tengeren, akár 
vasúton Velenczébe mehetne. A kik tengeren akarnak Yelenezébe utazni, azok 
számára a Lloydtól eszközlünk ki ármérséklést; a vasúton a velenczei mii- 
kiállítás alkalmából pedig úgyis lesz jelentékeny ármérséklés. A vasúton utazók 
részére a következő kirándulást terveztem. A Timavo folyó (a régiek mese- 
szerű vize, a Kjeka folytatása stb.), továbbá a történelmileg híres Duino kas
tély romjai meglátogatása ; ez utóbbiak meglátogatására már kaptam engedélyt 
Hohenlohe herczegnőtől, ki a kastélyban lakik. Innen Aquileja és a hires 
Grado (laguna-város) meglátogatása.

Az egész terv: Fiume—Póla—Trieszt—Duino—Aquileja Velenczéig 5—6 
nap alatt megvalósítható s személyenként napi 6—7 forinttal megtehető (kivéve 
a vasútat Velenczéig). Tehát épen annyiba kerülne, mint a dalmácziai kirán
dulás. Magától értetik, hogy a ki akar útközben meg is szakíthatja a kirán
dulást, így teszem Pólában, Triesztben. A kedvezmények kinyerése iránt a 
Lloydhoz ezután fordulok. De e nélkül is megtehetjük a kirándulást ; mert 
Fiúméból Póláig olcsón bérelhetünk egy helyi gőzöst. Pólából szintén olcsón 
kapunk egy gőzöst.

A velenczei út költségeit szabatosan meg nem állapíthatom, hanem 
ismerve a viszonyokat Velenczében, azt hiszem napi 7—8 líráért, ha többen 
vagyunk, teljes ellátást, lakást ä Bauerben is kapunk. Ehhez adva még 5 lírát, 
a kiadásokat összesen 13 lírára (6—7 forintra) tehetjük. A vasút oda és visz- 
sza (Velencze—Trieszt) rendesen nem több 40 líránál. A kiállítás alatti ked
vezményre való tekintettel az út 30 lírára tehető. Ez iránt is később részle
tes értesítést küldök. A hajó Triesztből Velenczéig 9 frt rendesen (II. oszt., 
az I. oszt. 12 írt.).“

B e r e e z  A .  egyesületi elnök a pénztárosnak 7 0  f r to t  a d o t t  á t  a  
s e g é ly zö  a la p  ja v á r a  ama hangverseny jövedelméből, mely a Társalgó 
Körnek és a segélyző alapnak javára rendeztetett. A választmány Bereez 
Antalnak és Bereez Edének a hangverseny egyedüli és buzgó rendezőinek 
jegyzőkönyvi köszönetét mondott.

Az egyesületbe új tagokul beléptek: L a tk ó c z y  M ih á ly  eperjesi főgymn. 
tanár, aj. dr. Csengeri J. ; D r a jk ó  B é la  kegy. r. főgymn. tanár Buda
pesten, aj. dr. Schmidt Á .; E k k e r t  A n t a l  polg. és középkeresk. isk. 
tanár Budapesten, aj. Volf Gy. B . K .

II. A körök.
Nem mulaszthatjuk el, hogy a köröket ezúttal az alapszabályok 

41. és 42. pontjára ne figyelmeztessük. A 41. pont ugyanis így szól : 
„Minden kör évenkint egyszer, m á ju s  vég e  e lő tt é v i  g y ű lé s t  ta r t  a kör 
székhelyén vagy a kör más városában, melyet a kör évi gyűlése kijelöl.“ 
Ez évi gyűlés teendői a 42. pont szerint az egyesületi közgyűlésen meg
állapított vagy a központi választmány által ajánlott tételek és egyéb 
középiskolai vagy tudományos kérdések tárgyalásán kívül ezek : je le n té s 
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tétéi a kör évi m űködéséről; programmtételék ajánlása a jövő évi egye
sületi közgyűlésre; a kör elnökének és jegyzőjének a jövő iskolai évre 
való megválasztása ; vidéki választm ányi tag ajánlása. Ugyan e pont 
szerint „a tárgyalásokról jegyzőkönyv vezetendő, mely két héttel később a 
budapesti választm ánynak beküldendőé1 Tavaly sok helyt elhagyták e 
gyűlést, a minek következtében a körök működése az új iskolai évben 
némi késedelmet szenvedett s az évi programm se volt oly gazdag -és 
változatos, mint a milyen bizonyára különben lett volna.

A brassói kör márczis hó 12-én tartott rendes havi gyűlésének 
második tárgya Eombauer E m il értekezése volt a latin nyelv tanításáról 
a reáliskolában.

Az előadó bevezetéskép fejtegeti, miként egyeztetendő meg a tanügyi 
dolgokban való haladás a másrészt annyira fontos conservativismussal. Fejtegeti, 
hogy valamely iskola tanítása és nevelése egyöntetűvé, egységessé csak úgy lehet, 
ha a tanítás tényleg évek során át egységes, egyöntetű terv alapján történik. 
Csak így tudja minden tanár, mennyiben támaszkodhatik saját tantárgya 
tanításánál tanítványainak a rokon tárgyakból már szerzett ismereteire. Ezek
ből kiindúlva, azt a következtetést vonja le, hogy minden újítás és a tanterv 
legkisebb megváltoztatása is, csak igen nyomós okok alapján van helyén 
s ekkor is ily újításnak lehetőleg a meglevőhöz kell alkalmazkodnia s folytono
san történnie. Ezek alapján kutatja az előadó az okokat, melyek a közokta
tásügyi kormányt reá bírhatták, hogy a latin nyelvet mint facultativ tantár
gyat a reáliskolai tantervbe beigtassa. Utal különösen arra, hogy a reáliskolai 
tanuló eddig már a reáliskolába való belépéskor kénytelen volt az életpályák 
egy nagy részéről lemondani ; utal arra, hogy az 1883. XXX. trvcz., mely 
bizonyos föltétel alatt, ha a tanuló a latin nyelvből is tesz érettségi vizsgá
latot, a reáliskolai tanulót a jogi és orvosi pályára is bocsátja, a közoktatás- 
ügyi kormányra némikép azt a kötelezettséget is róvta, hogy a mire a tör
vényhozás megadta a jogot, arra ő mint tanhatóság adja meg a lehetőséget, 
az alkalmat. Ezekből azt a következtetést vonja le, hogy a szóban forgó újítás 
igen is helyén van. Azután áttérve a módozatok ismertetésére, melyek között 
a latin nyelv tanítása eszközöltetni fog, azt bizonyitja, hogy a latin nyelv 
tanításának a reáliskolában több tekintetben kedvezőbb helyzete lesz, mint a 
gymnasiumban. A tanulóknak osztályonként való csekély száma, mely a 20-at 
alig múlhatja felül, sőt minden valószínűség szerint rendesen a 10-en is alul 
fog maradni, magában véve is fölötte kedvező. E tanulók az osztály legtehet
ségesebb és legszorgalmasabb tanulói, kik e mellett testre, lélekre már jóval 
fejlettebbek és czéltudatosan s önkényt tanulnak latinul. Ily tanulókban a 
tanuló kedv, a tárgy iránti előszeretet sokkal sikeresebben lesz fejleszthető ; 
ez szülő oka lesz a nélkülözhetetlen önmunkásságnak. A tanulókat az egész 
tanfolyamon át egy tanár fogja vezetni, miben az előadó szintén a siker 
nagyobb biztosítékát látja, természetesen feltéve, hogy az a tanár jó. Végül 
hathatós támogatást vár a latin nyelvet tanulni kezdő tanulók franczia nyelvi 
ismereteitől s attól a serkentéstől, melyet ki fog fejteni az, hogy a latin nyelv 
tanulására való engedély meglehetős szigorú feltételekhez kötött kitüntetés 
lesz. Végre az előadó azt törekszik kimutatni, hogy ez újítás a reáliskolai 
tanterv szerves egységét legkevésbbé sem alterálja s czáfolja a napi lapokban 
felmerült amaz aggodalmakat, mintha ez újítás túlterhelné a reáliskolai tanulót.

Az értekezés meghallgatása után élénk vita indúl meg. Göllner
Károly  határozottan a latin nyelvnek behozatala ellen nyilatkozik. Föl
fogása szerint a latin nyelv tanítása csak akkor bir értékkel, ha ered-
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menyes ; de eredményről a jelen körülmények között szó sem lehet. A 
német tannyelvű iskoláknál, úgy Ausztriában mint Németországban, heti 
40— 72 óra mellett, hangosak a panaszok a latin nyelv tanításának 
eredménytelensége miatt; pedig ott megvan az anyanyelv rokonsága a 
latinnal. Heti 13 órával nálunk eredményt remélni nem lehet. Az előadó 
amaz észrevétele, hogy felnőttebbek kezdik, megfontolandó ugyan, de 
gyakorlatilag nem sokat jelent; hiszen a franczia nyelvet is felnőttebbek 
kezdik, de azért az eredmény nem mindig kielégítő. Yégül a túlterhelés 
veszélyét látja a különben is elfoglalt felsőbb reáliskolai tanulókra nézve. 
Kéri tehát ezek alapján a kört, hogy a latin nyelvnek behozatala ellen nyilat
kozzék. —  B o u r n á z  E r n ő  a czélt el nem érhetőnek véli s ezért a be
hozatal ellen van. úgyszintén Á g o s to n  L a jo s ,  ki ellentmondást lát az 
előadó értekezésében s az azt megelőző felszólalásában. Kételkedik az 
eredményben s annak elérését illusoriusnak tartja, elvetendőnek mondja 
ezért a behozatalt. —  B r .  M a ty ó im  K á r o l y , B a r á c z y  S á n d o r , d r . H o ff 
m a n n  F r ig y e s  és M é h e ly  L a jo s  pártoló fölszólalása és az előadónak az 
ellenvetésekre reflektáló válasza után a kör a latin nyelvnek, mint facul- 
tativ tantárgynak, a reáliskolába való felvétele mellett nyilatkozott.

G ö lln e r  K á r o ly ,  a kör jegyzője.

A beszterczebányai kör márczius 15-én tartotta harmadik havi 
ülését. Első felolvasó d r .  G e r e v ic li  E m i l  volt, ki a „reális nevelésről“ 
értekezett, ismertetve Sebesztha Károly zólyommegyei tanfelügyelőnek 
ugyan e tárgyról szóló értekezését, mely a Magyar Philosophiai Szemlé
ben és külön is megjelent.

A fölolvasó kifogásolja Sebesztha realismusát, mely túltesz L o ck e  s 
R o u s se a u  elvein is. Helyteleníti a szerző erkölcstani fejtegetéseit, melyek sze
rint az emberi boldogulás végczélja a javak szerzésére való törekvés volna ; 
de dicséri azt az eszmét, hogy a tanításnak és nevelésnek természettudományi 
alapokon kellene nyugodnia. Sebesztha már az elemi iskolákban is nagy súlyt 
kíván fektetni a természettudományi oktatásra. Az egységes középiskolának 
hive. A középiskolának szerinte közös forrásnak kell lenni, melyből bárki 
meríthessen, a ki szomjazik, de a melyet kizáró czélokra ne bitorolhasson 
senki. Ép azért helyteleníti a középiskoláknak gymnasiumokra és reáliskolákra 
való felosztását, hasonlóan czéltévesztett intézménynek tartja a polgári iskolát 
is. Ezek helyett egységes középiskolát óhajt, melynek tananyaga két tankörre 
csoportosíttassék. Az alsóbb osztályokban a természettudományokra, a fel
sőbbekben a társadalmiakra (földrajz, történet) legyen a fősúly fektetve. Mind 
a felsőbb, mind az alsóbb osztályok kikerekített egész műveltséget nyújtsa
nak, hogy a mely tanuló magasabb szellemi kiképeztetésre alkalmatlan, az 
akadálytalanul lépjen át az alsó osztályok elvégzése után reális pályára vagy 
szakiskolába. Ezért a középiskolákat iparmühelyekkel kívánja összekapcsolni. 
Az ókori nyelveket kiküszöbölendőknek tartja a középiskolákból s helyettük 
csak modern nyelveket kíván tanítani gyakorlatilag. Azok számára, kiknek 
latinra mégis szükségük volna, a középiskola felett egy évig tartó classikus- 
tanfolyamot óhajtana állítani az egyetemi tanulmányok felett. Az értekező 
Sebesztha müvét sok tévedése daczára is figyelemre méltónak tartja, s főkép 
az egységes középiskola s a classikus nyelvek dolgában egyetért a szerzővel.

Az erre megindult vitában legelőször Spitkó Lajos emelt szót.
A szóló Sebesztha müvét szintén igen tanulságosnak tartja, de jobbára 

csak negativ értelemben. Alaptévedése hamis kiinduló pontja. Sebesztha sze
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rint ugyanis a nevelésben a hasznossági elv legyen irányadó. Ez bizonyos 
tekintetben igaz. Csakhogy a hasznossági princípiumot közönségesebb és ma
gasabb értelemben lehet venni. Ha a hasznossági elvet úgy veszszük, hogy 
az embert csak arra kell nevelni, mikép biztosítsa magának a társadalomban 
a legkellemesebb létet, mikép használja fel minden erejét csakis saját énje 
érdekében, akkor ez a közönséges értelemben vett hasznossági elv, mely vég
eredményében a bellum omnium contra omnest idézi fel, s melynek veleje 
rideg egoismus. Ez, bár nem ébred ennek tudatára, Sebesztha álláspontja. De 
a genus homóban élnek magasabb ethikai törvények vagy becsérzetek is. 
Ezek hatása alatt alakult meg ösztönszerüleg az emberi társadalom és állam, 
mely utóbbinak lényege és tulajdonképi feladata épen abban áll, hogy a létért 
való vak küzdést, mint azt az emberi társadalmon kívül mindenütt egyedül és 
feltétlenül uralkodó törvényűi találjuk, magasabb ethikai tekintetek által eny
hítse és azt az egésznek s ez által egyszersmind minden egyesnek (még pedig 
a gyengének is) érdekében szabályozza. Ez is hasznossági elv. mert ily ethi- 
kailag szabályozott társadalom ép úgy javára van az összeségnek, mint egyes
nek, ki itt boldogabb lesz, mint egy vak és vad dulakodásban levő amolyan 
seregletben. Ezt a magasabb hasznossági elvet kell tehát a nevelésnek irány
adóul venni. Képessé kell ugyan tennie az egyest arra, hogy magát érvénye
sítse, de arra is, hogy esetleg az összeség magasabb czéljainak magát aláren
delni tudja, miáltal ismét minden egyesnek boldogsága is előmozdíttatik. Erre 
a magasabb álláspontra általános okoskodásaiban Sebesztha nem emelkedik, 
mert szerinte az erkölcstannak is csak az a czélja, hogy „az egyént tetteinek 
irányítására, saját előnyeinek felismerésére és azokkal való élni tudásra képe
sítse.“ Az erkölcstan legfőbb elvét is tehát csak amaz alacsonyabb hasznos
ságra alapítja. Nagyon csalódik, midőn azután azt hiszi, hogy az általa java
solt úton „az egyént azon magaslatra emelhetni, hogy az a társadalom érde
keiben, a közjóban ismerje fel saját hasznát“. A fejtegetett hamis princípiumból 
erednek Sebesztha rendszerének összes árnyékoldalai. A természettudományokat 
csak gyakorlati czélból taníttatja, magasabb ethikai értékökről nem emlékezik 
meg. így fogja fel a társadalmi tudományokat is. Innen van továbbá, hogy 
azokra az ismeretkörökre, melyeknek inkább ethikai beesők van (pl. szép- 
irodalom, művészet), jóformán semmi súlyt nem fektet, sőt a szépirodalmat 
egyenesen károsnak mondja. A munka II. (alkalmazott) részében a túlzások 
mellett, milyenek a természettudomány túlságos hangsúlyozása a középiskola 
alsó osztályaiban, az aránytalanúl sok testi munka és a nyelvekről mondottak, 
több életrevaló gondolat is van. Ilyen pl. a testi munka eszméje mint olyan. 
Az egységes középiskola elvét is helyesli a szóló, csakhogy más alapon és 
alakban, mint azt már másutt volt alkalma bővebben fejtegetni. Constatálnia 
kell azonban, hogy Sebesztha, ki oly elvetőleg szól a jelenlegi gymnasiumról, 
ez intézmény iránt kissé elfogult. A mi a classikus nyelvekről hallott véle
ményt illeti, arról a szólónak azt kell mondania, hogy az nézet dolga ; meit 
a két ellentábor okokkal egymást, úgy látszik, soha sem fogja meggyőzni. 
De el nem hallgathatja, hogy a classikus nyelveket jelenleg nemcsak azért 
tanítjuk, hogy épen csak tudják, hanem első sorban az elmének, ha, nem is 
mindjárt kézzelfogható, de később kiszámíthatatlan haszonnal járó logikai és 
formai fegyelmezése végett. Váljon mi lesz ezzel, ha a classikus nyelveket egy 
évig tanulni is elég lesz, és ha e mellett a modern nyelveket is csak gyakor
latilag fogjuk tanítani ?

A dologhoz hozzá szóltak még M a r c s is s ,  J u r lco v ic h  és B lc m á r .
Erre G e r e v ic li  E m i l  a tanári nyugdíjszövetkezetről értekezett.
A szigeti kartársak javaslatát, mely számításaiban a reális alapot nél

külözi, az értekező kivihetetlennek tartja. A valósziutíségi számítás segítségé
vel próbált más módozatot keresni a szigeti kartársak eszméjének megvalósí
tására, de arra a következtetésre jutott, hogy egy ily szövetkezet' tagjainak 
az évi díja nem lehetne kisebb, mint az életbiztosító társaságoknál szokásos 
díj. Sőt e mellett még az a baja volna, hogy nem rendelkezhetvén kellő tar
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talék-alappal, a szövetkezet tagjai érdekét kevésbbé biztosítaná, mint egy 
szolid és biztos alapokon nyugvó életbiztosító társaság. Általában ily nyug- 
dij-szövetkezetet kényszer eszközök nélkül kivihetőnek nem ta r t ; s mivel az 
összes tanárság nem kényszeríthető, hogy egy ilyen szövetkezetnek tagja 
legyen és m a r a d jo n : az eszmét kivihetetlensége miatt elejtendőnek véli s 
helyébe nagyobb súlyt kiván fektetni a segélyalapra. Ezt kellene minden módon 
növelni.

A kör az előadó nézeteit helyesli.
Tárgyaltatott végre a brassói kör tétele : „Miként lehetne a tá r

sadalom, illetőleg a család és az iskola között szorosabb kapcsolatot lét
rehozni“ ?

M a rc siss  Já n o s  előadó helyesli a brassói kör határozatát, melyben ki
mondja, hogy a család és társadalom támogatása okvetetlen szükséges. Oszto
zik azonban némileg a trsztenai kör ama véleményében is, hogy a tanárvilág 
minden buzgalma sem fogja a társadalmat a nevelés-oktatás érdekében a tan- 
féríiakkal szorosabb érintkezésbe hozni. Az előadó ismer nehány intézetet, a 
hol a brassói kör indítványában foglalt hat pontnak majdnem mindegyike 
alkalmaztatott, de sajnos nagyobb eredmény nélkül. A szülők és helyetteseik 
az osztályfő látogatását nem szívesen vették, sőt néha oly fogadtatásban 
részesítették, hogy mindenkorra elment a kedve a látogatásoktól. Az intézet 
tanárait csak akkor keresik fel, ha arra úgyszólván kényszeríttetnek. Az igaz
gatók és tanárok íigyelmeztetéseit gyakran rosszakaratnak tulajdonítják, sőt 
arra is volt eset, hogy visszautasították. Legtöbbet remél a nyilvános felolva
sásoktól és iskolai ünnepektől, csakhogy ezek nem elégségesek arra, hogy a 
szükséges érdeklődést felkeltsék. Két, egyelőre majdnem legyőzhetetlen aka
dályt említ, mely útját állja a tanárok ez irányú törekvéseinek. Az egyik az, 
hogy nálunk a közönségben nincs még eléggé kifejlődve az iskolai ügyek 
iránti érzék, a másik pedig, hogy a tanári állás általában még nem örvend 
annak a tekintélynek, melylyel hivatásánál fogva birnia kellene, és mely nél
kül hasztalan minden buzgalom. A közönség nagy része a tanárt még arra 
sem tartja illetékesnek, hogy neki nevelési dolgokban tanácsadója legyen, annál 
kevésbbé fogja tehát tanácsait elfogadni. Ez utóbbi akadályt kellene előbb 
leküzdenünk ; a családot és társadalmat ezután magának megnyerni igen 
könnyű dolog volna, és könnyű egyszersmind a kitűzött czélt elérni.

Az előadó után Spitkó Lajos  körelnök szól a tárgyhoz.
Spitkó az előadó nézeteit kissé pessimistikusaknak találja. Különösen 

egy dolog miatt szólal fel. A tanári tekintélyről újabban sokat írtak és beszél
tek s állítólag csekély voltának főokát rendesen a tanárban keresték, hiányos 
társadalmi műveltségében s nem tudja mi mindenfélében. Ez határozottan 
igazságtalanság. Föltéve, hogy a tanárság csakugyan nem örvend az őt meg
illető tekintélynek, akkor ennek főokát inkább a kedvezőtlen külső viszonyok
ban kell keresni. A meddig a tanár még nagyon is anyagiasán gondolkodó 
társadalommal áll szemben, helyzete mindig nehéz lesz. Társadalmunk nagy 
része a tisztán elméleti tudást s vele együtt az iskolai munkát nem tudja még 
eléggé megbecsülni. Inkább a külsőleg fényes állás vagy az a szellemi munka 
imponál neki, melynek közvetetlen hasznát látja, mely közvetetlenűl érinti 
érdekeit, főleg anyagi érdekeit. A birót jobban tiszteli, mert enyém és tied 
felett ítél, az ügyvédet, mert megvédi bajában ; az orvostól egészségét, a pap
tól lelki üdvét várja. De mi neki a tudós vagy épen a tanár? Ugyan melyr 
szemmel látható és kézzel is fogható érdeket képvisel a „Schulmeister“ azzal 
az impraktikus tudományával és az élet zajától félreeső tevékenységével ? És 
azután az iskola, az a szükséges rossz, melyen elég a gyermeket csak úgy 
átkergetni is. így gondolkodik — tisztelet a kivételeknek — társadalmunk jó 
nagy része. Innen a horror a lateinerektől, melyről Berzeviczy Albert állam
titkár egy felolvasásában oly érdekesen szólott. És az elméleti tudás ezen meg
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nem becsülésével a tud. Akadémia ellen újabban intézett esetlen támadások 
is állanak némi összefüggésben. Ha idővel társadalmunk gondolkodásmódjában 
is teljesen átalakul, akkor nálunk is az elméleti tudást és iskolai munkát s 
ennek főképviselőjét, a tanárt, jobban meg fogják becsülni. Bátran azt lehet 
mondani,' hogy a magyar tanári osztály jelenleg is már legalább oly szellemi 
és erkölcsi tőkével ér föl, mint sok más, nagy tekintélynek örvendő osztá
lyunk ; országa azonban saját hibáján kívül, úgy látszik, még mindig nem e 
földről való.

A kör beható tanácskozás után elismeri, hogy a család és iskola 
közötti kapocs megerősítésére minden módon törekedni kell, a czélhoz. 
biztosan vezető útat azonban a brassói kör propositiói után sem is
mer eddig.

F a ith  M á ty á s , a kör jegyzője.

A kaposvári kör a böjti időre tervezett fö lo lvasó  cyc lu sá t a Köz
löny 484. lapján közzétett programm szerint márczius 20-án bevégezte. 
A fölolvasások elérték czéljokat : a városi és vidéki közönségnek évek 
óta parlagon hagyott érdeklődése az intézet iránt föl van költve s ez a 
kör egyik legszebb szellemi sikere ; ehhez másod sorban az anyagi is 
hozzájárúl : a népszerű felolvasások ugyanis a kör második gyűlésén 
megpendített és azóta folytonosan előbbre vitt „ifjúsági segítő egyesület“ 
létesítéséhez 140 frtnyi tiszta jövedelmükkel járúltak hozzá. A nevezett 
czélra ez ideig, bár a gyűjtés csak egy hónap óta folyik, már a kétezer 
forintot megközelítő tőke van együtt.

S c h a m b a ch  G y u la , a kör jegyzője.

A máramarOS szigeti kör április 4-én tartott gyűlése köszönetét 
szavazott a nyilvános felolvasások befejeztével a felolvasóknak és a megyei 
hatóságnak, hogy nagy termét díjtalanúl bocsátotta a kör rendelkezésére; 
a begyült összegből 10 frtot az orsz. középiskolai tanáregyesület segélü 
alapja javára szánt. Ezután áttért D rasfcóczy  G ábor tagtárs értekezésének 
meghallgatására, melyet a brassói kör amaz indítványa fölött tartott : Mi 
módon nyerhető meg az iskolai nevelésnek a család érdeklődése? A föl
olvasó történeti visszapillantást vetve oktatásügyünkre, a mai kornak az 
iskolai neveléssel való nem törődömségét abban látja gyökerezőnek. hogy 
az iskola messze elhagyta az élet földjét, mert míg ez túlnyomóan mate- 
rialisztikus irányban és czéllal tör előre, addig amaz ideális irányzatot 
követ. E kettészakadása az iskolai és családi törekvésnek okozza, hogy 
a szülőknek az iskola iránt tanúsított közönyössége mind szélesebb kör
ben elterjed. A felolvasó elismeri, hogy ezen változtatni s javítni kell ; 
a módok egyike, melylyel a javítás eszközölhető, az oktatásnak reálisabb 
alapra helyezése; látniok és tapasztalniok kell a szülőknek, hogy az 
intézetekben tanított tárgyak legnagyobb része gyakorlati alkalmazást 
találhat az életben, s akkor magok a szülők is nagyobb érdeklődéssel 
kisérik az iskolai tanítást és nevelést, mert az érdekközösség újra össze
kapcsolja őket. De a szülőket is nevelni kell, hogy e közös kapocs föl-
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ismerésére képesek legyenek. A további módozatokat illetőleg tág meder
ben folyó eszmecsere képződött, melyből a következők emelkedtek ki : 
1. Népszerű felolvasások tartandók, neveléstani tartalommal, a szülők 
látáskörének emelése végett. 2. Iskolai ünnepek, mulatságok felhaszná
lása az iskola iránt való érdeklődés fokozására. 3. Társalgó körök léte
sítendők a nevelés teendőinek megbeszélése végett. 4. Kis könyvek, de 
egyszerűsített alakban. 5. Tanárok látogatása a családban. 6. A nőne
velés előmozdítása a család műveltségének emelése szempontjából.

K o v á ts  A n ta l , a kör jegyzője.

A nagybányai kör rendes havi gyűlését április 5-én tartotta meg. 
Előadó N its  P á l volt, ki a szepesi kör által a tanulók osztályozásáról 
fölvetett kérdést fejtegette. 0 a tanulók osztályozását úgy, a mint jelen
leg dívik, több oknál fogva nem tartja czélszerünek, mert 1. irigységet 
támaszt a tanulók között és csak ritkán kelt nemes versenyt; 2. ha a
tanár az osztályozásnál hibázik, a mi nagyon könnyen megtörténhetik, 
azt a tanuló igazságtalanságnak tekinti és elveszti bizalmát a tanár irá n t; 
3. ha a tanár az osztályozásnál túlságos szigorú, kedvetlenséget okoz ; 
ha pedig nagyon elnéző, akkor osztályozása nemcsak a tanulóra, hanem 
a tanárra nézve is pusztán ámítás lesz. Az értekező elfogadja ugyan a 
szepesi kör indítványát; de szerinte két jeles és két elégséges nem 
alkothat négy j ó t ; továbbá az elégséges és elégtelen jegy közötti űrt 
igen nagynak tartja és ezt egy alig-elégségessel véli áthidalandónak. — 
H a ssá k  V id o r  az érdemjegyek összevonását csak egy tantárgynál tartja lehet
ségesnek ; szerinte jeles, elégséges érdemjegy birtokában ép úgy nem 
lehet, mint jó. — Dr. N é m e th  K . azt állítja, hogyha a tanuló több 
tárgyból kiváló, akkor a többi tárgyak tanáraitól elnézést érdemel, mert 
minden tárgyhoz a tanulónak nem lehet egyforma kedve, s valamennyi 
tárgyból egyforma eredményt felmutatni ritka tanuló képes; szerinte a 
tehetségtelen és hanyag fiúkat az iskolából egészen el kellene távolítani. — 
B e n ő  B .  szintén e véleményben van.

B e n ő  J .  B e v á r d , a kör jegyzője.

A fiumei kör április 14-én tartotta meg rendes havi ülését. Dr. 
Erődi Béla elnök nagy lelki örömmel jelenti, hogy a kör a maga elé 
szabott kettős munkaprogrammot, egy kérdés kivételével, melynek tár
gyalása épen a mai ülés napirendjére tűzetett ki, lebonyolította. Több 
paedagogiai és didaktikai kérdés szakszerű és beható tárgyalása mellett 
tartott öt felolvasó estét is magyar és olasz nyelven. Valamint a magyar, 
úgy az olasz felolvasások a közönség fokozódott érdeklődésével találkoz
tak : mit a nagy látogatottságon kívül bizonyít ama körülmény, hogy 
több oldalról azt az óhajtást hallottuk kifejezni, vajha rendezne a kör 
még ez év folyamában még egy felolvasó cyclust. Szívből örvendünk mi 
ez érdeklődésnek; mert egyrészről hathatós eszköznek mutatkozik arra 
nézve, hogy a család és iskola közti viszonyt szorosabbra fűzze; más
részről hatalmas factora ez nyelvi és nemzeti ügyünk előmozdításának is.
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Mint ilyenre rámutatott a körünkben időző József főherczeg ő fensége 
is, ki a fölolvasó esték iránti nagy érdeklődésének azáltal adott kifeje
zést, hogy a felolvasásokat rendező bizottság két tagjának az ő saját 
kívánságára meg kellett előtte jelenni, hogy közvetetlenül informáltassa 
magát a tanügy állapotáról és kifejezze magas elismerését a tanári kör 
jó irányú tevékenységéért.

Tárgyalás alá került ezután a következő kérdés : Mi szerepe van 
a geometriai rajzoktatásnak a gymnasiumi nevelés körében ? Előadó 
M átiss János.

Az előadó kellő körülirását találja e szerepnek az utasításokban; t. i. 
alapot vetve a későbbi geometriai tanításnak, nyújtson módot az aesthetikai 
ízlés fejlesztésére ; vagyis a rajznak nevelői szerepe az ifjúság fogékony lel
kére nemesítőleg hatni olymódon, hogy a méitani igazságokat is vigyük át 
alkalmazásban a diszítményi rajzra, mert ez 1. a tanulót a részarányossághoz 
és pontossághoz szoktatja, 2. megismerteti vele a régi idők stilbeli szépségeit, 
3. főik ölti és ápolja benne a szép ízlést. Ez utóbbit nemcsak a szorosan vett 
rajzolás mozdíthatja elő, hanem az is, ha a tanulónak alkalmat nyújtunk arra, 
hogy sokat lásson és a látottakban a szépet fölismerni és élvezni tudja. E 
helyen reflectál az újabb utasításokra, a melyek szerint a III. és IV. osztály
ban a szabadkézi rajzolás csak mint rendkívüli tantárgy szerepel és a rendes 
mértani rajz pusztán mértani rajz marad; nevelő hatása csakis olyan, mint 
minden más tantárgyé ; mint példáúl az V. osztályban magáé a geometriáé; 
nemesitő, az aesthetikai Ízlést fejlesztő hatása a szabadkézi rajznál, mint 
re n d k ív ü li tá rg y n á l keresendő; azért az előadó véleménye szerint ezentúl a 
stílbeli szépségek magyarázata inkább a történelem tanárának szerepkörébe 
vágna. Ebből kifolyólag czélszerünek tartaná a kérdés ilyforma módosítását: 
„Mikép pótolhatná a történelem tanára ama hiányt, mely a legújabb utasítá
sok által a rajztanításban támadt ?“

Mátisz tagtársnak e kellően megokolt véleményét a kör némi discus
sio után teljesen magáévá tette.

Ezek után dr. Erődi elnök tudomásra hozza, hogy körünknek nagy 
odaadással és szép sikerrel megoldott ez évi munkaprogrammjának most 
már ornamentikái részén fogunk dolgozni; érti ez alatt a közgyűlés ren
dezésének előkészítő munkálatait. A kör habozás nélkül kijelentette, 
hogy a hátralevő és rendelkezésre álló időt a programm e legkellemesebb 
részének fogja szentelni. Végre taglalta még a kör az egyesületi főtitkár 
által a kör elnökségéhez intézett, a közgyűlést közelebbről érdeklő kér
déseket.

D r . Gribovseky Jenő , a kör jegyzője.
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KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK.

Administrationális tanügyi casuistika.

1 2 .  A Rendtartás 49. pontja intézkedik a nyilvános vizsgálatokról. 
E vizsgálatok megtartásának módjáról valójában elmondhatjuk azt, hogy 
a hány ház, annyi szokás. Az egyik helyen díszvizsgálatokat tartanak, 
máshol pedig, ha közönség ezeken meg nem jelenik, meg se akarják tar
tani az okból, mert a vizsgálatoknak ily esetekben semmi czéljuk sincs. 
Hogy tehát mennél inkább tökéletesüljön tanügyi pragmatikánk, szívesen 
idézem középiskoláink vezetőjének ez ügyre vonatkozólag 10 év előtt 
kiadott 683. sz. főigazgatói utasítását. „Hiba volna azt gondolni, hogy e 
vizsgálatok nem egyebek mint a közönség elámítására szolgáló díszvizsgá
latok, melyekre a tanulókat nagyszerű feleletekkel kell előkészíteni, talán 
oly magas fokú feleletekre is, minőket a tanterv részletesség vagy mély
ség tekintetében nem is kíván, minőket csak is egyes tanuló tanulhatna 
meg, de az egész osztály nem tudhatna. (A Thunrendszer alatt ily vizs
gálatok tartattak. A közlő.) A nyilvános vizsgálatnál csak is oly terje
delmű és fokú kérdéseknek szabad előfordulni, minőket a tanterv meg
kíván, s minőknek tudását minden tanulótól lehet követelni; tehát komo
lyan csak a körül kell forgolódni e vizsgálatoknak, a mi az egész évi 
tanításnak szoros feladata volt. így kezelve a dolgot, nem fog előfordúlni 
oly eset, hogy a tanár előkészítvén tanítványait egyes feleletekből a nyil
vános vizsgálatra, azok a tanulók is, kiknek a classifikálásnál elégtelen 
jegyet adott, fényesen feleljenek s a jelenlevő szülőknek ama panaszra 
adjon okot, hogy hiszen fiók a vizsgálatnál fényesen felelt és mégis meg
bukott. A nyilvános vizsgálatot úgy kell intézni, hogy a vendégek ne 
csak arról győződjenek meg, hogy miről szólt a tanítás az egész év alatt 
vagy minő szellem lengi át az iskolát, hanem a valóban elért igazi ered
ményről is szerezhessenek maguknak meggyőződést. így kezelvén a nyil
vános vizsgálatot lehetetlen, hogy az előbb végzett classifikálással ellenmon
dásba kerüljön a tanár.“

1 3 .  A Rendtartás 53. pontja arról intézkedik, hogy „a z  é v i  É r t e 
s í tő  (Programm, Zárjelentés) n y i lv á n o s  s z á m a d á s r a  lé v é n  s z á n v a , egy a 
nevelés és oktatás (és irodalom) valamely kérdéséről, a helyi körülmé
nyek tekintetéből, egyenesen a fiúk szüleinek szánt, valamint esetleg 
helyi érdekű tudományos é r te k e z é s e n  k i v i d “ milyen rovatokat tartalmaz
zon. Minthogy csakis e rovatok állnak szükségképen a n y i lv á n o s  s z á m 
a d á s  szolgálatában s az értekezés inkább is mellékesen van említve, kér
dés támadhat, kell-e okvetetlenül értekezést adni az évi Értesítőben? 
Véleményünk szerint, melyet 1880-ki 350. sz, főigazg. intézv. is igazol, 
nem okvétetlenül szükséges az évi Értesítőben értekezést közölni.

(Trsztena.)
Csáka Károly.
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VEGYESEK.

Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter H e ld  K á r o ly  budapesti
VII. kér. áll. gymn. helyettes tanárt eddigi állomására rendes tanárrá ne
vezte ki.

Pályázatok. 1 . A vallás-és közoktatásügyi minisztérium a b r a s s ó i  m. 
kir. állami főreálískolánál a jövő 1887—88. iskolai év kezdetével betöltendő 
három tanszékre, melyek közűi az egyikkel a m a g y a r  és f r a n c z ia  n ye lv  és 
ir o d a lo m , a másikkal a n ém et és m a g y a r  n y e lv  és iro d a lo m , a harmadikkal 
a m a th e m a tik a -p h y s ik a  tanítása jár, pályázatot hirdet. Ez állomások rendes 
tanárnak évi 1200 frt fizetést, 200 frt szálláspénzt és 100 frt ötödéves pót
lékot, helyettes tanárnak 800 frt évi díjat biztosítanak. Pályázók a vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumhoz czímzett folyamodványukat, melyben élet
koruk, vallásuk, nős vagy nőtlen állapotuk, hadkötelességi viszonyuk, végzett 
tanulmányaik, irodalmi munkásságuk, tanképesítésük és eddigi szolgálatuk 
okiratokkal igazolandók, ha szolgálatban vannak, elöljáróságuk útján minősít- 
vényi táblázattal, különben pedig közvetetlenül a nagyszebeni kir. tanker, 
főigazgatósághoz f . év i m á ju s  hó 1 0 -ig  küldjék be. E tanszékek betöltésénél 
elsőségben részesülnek, a kik a német vagy oláh nyelv elméleti és gyakorlati 
ismeretét is igazolják. — 2. A vallás-és közoktatásügyi minisztérium a z о m- 
b о r i állami főgymnasiumnál egy rendes tanári állomásra, melylyel a m a g y a r  
és n ém et n y e lv  és iro d a io v i tanítása, 1200 frt évi fizetés, 200 frt szálláspénz 
és a szabályszerű ötödéves pótlék jár, pályázatot hirdet. Pályázók a vallás- 
és közoktatásügyi minisztériumhoz czímzett kérvényüket," melyben születésük 
éve és helye, vallásuk, nős vagy nőtlen állapotuk, hadkötelességi viszonyuk, 
végzett tanulmányaik és képesítésük, nyelvismeretük és eddigi szolgálataik 
okiratokkal igazolandók, alkalmazásban lételük esetén elöljáróságuk útján, 
különben pedig közvetetlenül a szegedi tankerületi főigazgatósághoz f .  év i m á ju s  
hó 1 5 -ig  küldjék be. — 3. A n a g y s z e b e n i  állami főgymnasiumnál a tö r tén e t  
és f ö ld r a j z , esetleg a m a g y a r  n y e lv , valamint a k e c s k e m é t i  állami főréál- 
iskolánál a f r a n c z ia  n y e lv  és iro d a lo m  mint fő- s a n ém et n ye lv  és iro d a lo m  
mint melléktárgy tanításával járó egy-egy rendes tanári állomásra hirdetett 
pályázat, melynek határideje f .  év i á p r i l i s  3 0 -k a , füzetünk megjelenéséig lejár.

Halálozások. Tatán elhúnyt április 5-én B a lá s  S á n d o r , nyugalmazott 
kegyesrendi gymn. tanár, 91 éves korában. — Érsekújváron elhúnyt április 
14-én B e d n á r ik  M ih á ly , a helybeli katli. gymnasium rendes tanára, életének 
34-ik évében. — Nyugodjanak békében !

Tanáregyesületi Közlöny. XX. 45
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Nyilvánossági jog. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a budapesti 
László Mihály-féle magántanintézetnek, mint főgymnasiumnak, a nyilvánossági 
jogot az 1887—88. tanévre is megadta.

Arany János hátrahagyott iratai és levelezései második és harmadik füzete 
is megjelent Ráth Mórnál a tartalomhoz illő szép kiadásban. A második füzet 
folytatja az Őszikék megható költeményeinek változatos sorát, a harmadik 
pedig Arany László szép tájékoztató bevezetése után megindítja a költő leve
lezésének közlését, 15 levelet adva a Forradalom végéig terjedő első időszakban 
(1845—1849.) Szilágyi Istvánnal folyt levelezésből, mely igen érdekes világot 
vet Arany első költői műveinek (Toldi, Elveszett alkotmány stb.) keletkezésére. 
Az eddigi füzetekben követett fölosztásból látható, hogy a költő hátrahagyott 
versei és levelezései párhuzamosan jelennek meg.

Magyarország és Horvát-Tótország térképe jelent meg újabban (Budapest, 
1887. Eggenberger-féle könyvkereskedés), mely adatainak bőségével és meg
bízhatóságával, rajzának pontosságával és áttekinthetőségével, nyomásának 
tisztaságával és olvashatóságával nemcsak nyilvános hivataloknak, üzleti iro
dáknak és utazó magánosoknak, hanem főkép hegyrajzos kiadásában a földrajz 
tanárainak is igen jó szolgálatot tehet. Ez egyébként is igen szép kivitelű térkép 
igazán dicséretére válik mind H om oTka J ó zse f m. k. térképésznek, a ki raj
zolta, mind a m. k. államnyomdának, a mely nyomatta. Mértéke (1 : 900,000 
vagyis 1 cm. =  9 km.) elég alkalmas, mivel a kép nem nagy kiterjedése 
mellett a világos és könnyű olvasás koczkáztatása nélkül hazánk minden íigye- 
lemreméltó földrajzi adatának ábrázolását megengedi. Az ország hegyrajzát 
egészen a negyedrendű emelkedésekig, a vízrajzot pedig teljesen adja. A 
helységeket közigazgatási jellemük és lakóik száma szerint jelekkel külön
bözteti meg. Föltüntet minden helységet, melyben állami, megyei, egyházi 
hivatal, bánya, gyár vagy fürdő van. A közlekedési vonalak közűi az összes 
vaspályákat és országutakat, a jelentős megyei és dűlő-utakat, az összes 
vasúti és gőzhajó-állomásokat, valamint az összes réveket ábrázolja. A külön
féle kívánságok szerint kétféle alakban készült: az egyik hegyrajz nélkül, a 
vármegyéket más-más színnel elkülönítve ; a másik hegyrajzzal, az ország és 
a vármegyék határait színes szalaggal körülkerítve.

A természettudományi könyvkiadó vállalat hatodik (1887—1889. évi) cyclu- 
sára nyit aláírást a kir. magy. természettudományi társulat. Az eddigi cyclu- 
sokban 150—180 ívet ígért és adott a társulat a természettudományi könyv- 
kiadóvállalat, aláíróinak •, a VI. cyclusban 250—280, tehát majd még egyszer 
annyi ívet irányoz elő részint eredeti, részint fordított müvekből, melyek a 
természettudományok minden ágából általában közérdekű tárgyakkal foglal
koznak. Terünk nem engedi, hogy az új cyclus számára kiszemelt műveket 
elősoroljuk, csak annyit említünk, hogy számuk 14-re rúg, és hogy sorozatuk 
igen változatos. Az előrajz megjegyzi, hogy bár az Ígért munkák nem sorol
hatók a díszmüvek közé, kiállításukban a csinosság és a jó ízlés éppen oly 
kevéssé fog hiányozni, mint a társulat eddigi kiadványaiban ; sőt, hogy az
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aláírók a csinos kötéshez is lehetőleg olcsón jussanak, e cyclus kiadványai 
mind angolosan kötve fognak megjelenni. Tagadhatatlan, hogy azok a gazda
gon illusztrált nagy díszművek, melyek az eddigi cyclusokban megjelentek, 
szépek, becsesek és tanúlságosak; de olvasásuk némi nehézséggel jár ; azon
kívül olyan összegeket emésztettek föl, a milyenekért egyszerűbb kiállítással, 
kevésbbé drága képekkel még egyszer annyi olvasni való, ismeretterjesztő 
szöveget lehet az aláíróknak juttatni. Az aláírás, mely három évre kötelező 
és a természettudományi társulat titkári hivatalához (Budapest, Eötvös-tér
1. sz.) küldendő, a természettudományi társulat tagjai és a Természettudo
mányi Közlöny előfizetői részéről évenként 6, mások részéről évenként 8 frt. 
A munkák külön kötetenként vagy könyvárusi úton nem lesznek kaphatók.

Négyes férfikarok gyűjteménye partitúrákban és egyes hangokban. Az 
Apolló zeneműfolyóiratot szerkesztője és kiadója Goll János a márczius havi 
füzettel pártolás hiányában megszüntette ; e helyett Apollo czímmel továbbra 
is folytatja az eddig mellékletül közölt négyes férfiénekgyűjtemény havi 
kiadását. Ara 1 partitúrában és 4 hangban egész éyre 2 frt 60 kr, fél évre 
1 frt 25 kr. Az előfizetés a szerkesztő-kiadóhoz (Budapest, VI. Lázár-útcza 
18. sz.) küldendő.

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium által ajánlott és engedélyezett 
segéd- és tankönyvek XXXV. és XXXVI. jegyzéke.

ХХХУ. jegyzék. 1. G eo m e tr ia  a középiskolák felsőbb osztályai szá
mára. Irta Mocnik Ferencz, a VIII. eredeti kiadás után fordította dr. Klaina- 
rik János, átdolgozta dr. Wagner Alajos. Negyedik változatlan kiadás. Buda
pest, 1886. Lauffer V. kiadása. Ára 2 frt 30 kr. A gymnasiumok és reáliskolák 
részére tankönyvül engedélyezve. 34,019. sz. 1886. A gymnasiumoknál a 
gömbháromszögtan és elemző mértan kihagyandó.

2. Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum edita curante Carolo 
Schenk!. M. T. Ciceronis orationes selectae scholarum in usum editit H erm a n -  
n u s  N oh l. D e  in p e r io  Cn. P o m p e i o ra tio . I n  L .  C a tilin a m  o ra tio n e s  I V . Bu
dapest, 1886. R. Lampel. Ára 30 kr. A gymnasiumok részére tankönyvül 
engedélyezve. 43,269. sz. 1886. Szövegkiadás.

3. Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum edita curante Carolo 
Schenkl. H o m eri I l ia d i s  ca rm in a . Edidit A lo is iu s  R za ch . Pars prior. Lib. 
I —XII. Budapest, 1886. R. Lampel. Ara 70 kr. A gymnasiumok részére tan
könyvül engedélyezve. 43,269. sz. 1886. Szövegkiadás.

4. N ém et b a lla d á k  és rom án czok . Magyarázta H e in r ic h  G u sz tá v . II. r. 
Schiller balladái és románczai. Jeles irók tára XXV. Budapest, 1885. Frank- 
lin-társ. Ára 70 kr. A gymnasiumok és reáliskolák részére tankönyvül enge
délyezve. 43,268. sz. 1886.

5. K ís é r le t i  te r m é s z e tta n , az újabb elméletek alapján szerkesztett kézi
könyv. Középiskolák felsőbb osztályai számára irta F eh ér I p o ly . Ötödik javí
tott kiadás. Budapest, 1886. Franklin-társ. Ára 3 frt. A gymnasiumok és
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reáliskolák részére tankönyvül engedélyezve. 23,419. sz. 1886. Tekintettel a 
tantervi változásokra, a mű pótlásokat s itt-ott helyreigazításokat igényel.

6. G ö rö g -m a g y a r  s z ó tá r . Etymologiai csoportok szerint rendezve főgym- 
nasiumok használatára készítették V id a  A la d á r  és L é v a y  I s tv á n . Budapest, 
1882. Lampel R. könyvk. Ára 1 frt 80 kr. A gymnasiumi tanári könyvtárakba 
való beszerzésre ajánlva. 38,639. sz. 1886.

7. M a g y a r -g ö rö g  s z ó tá r . Főgymnasiumok használatára készítették L é v a y  
I s tv á n  és V id a  A la d á r . Budapest, 1886. Lampel R. könyvkiad. Ára 1 frt 
80 kr. A gymnasiumi tanári könyvtárakba való beszerzésre ajánlva. 38,639. 
szám a. 1886.

8. V e rg iliu s  A en e ise , magyarázta V eress Ig n á cz . II. füzet. IV—VI. ének. 
Második lényegében változatlan kiadás. Budapest, 1886. Lampel R. Ára 80 kr. 
A gymnasiumok részére tankönyvül engedélyezve. 38,784. sz. 1886.

9. M . T . C iceron is O ra tio n es  se lec tae . Halm К. nyomán értelmezi G y u -  
r i t s  A n ta l. I. füzet. L. Sergius Catilina elleni négy beszéd. Második lényegé
ben változatlan kiadás. Budapest, 1886. Lampel R. Ara 50 kr. A gymnasiumok 
részére tankönyvül engedélyezve. 38,784. sz. 1886. Az értelmezések a haszná
latnál a tanár által itt-ott kiigazítandók.

10. R a jzo ló  g eo m etr ia . A gymnasiumok I. és II. osztálya számára írták 
M e n d lik  F e re n c z  és d r . S ch m id t Á g o s to n . I., II. rész. Budapest, 1887. Lam
pel R. Ara 1 frt 30 kr. A gymnasiumok részére tankönyvül engedélyezve. 
45,830. sz. 1886.

XXXVI. jegyzék. 1. H o m ero s O d y s s e iá ja . Bö szemelvényekben kiadta 
és bevezetésekkel ellátta d r . C sen geri J á n o s . Budapest, 1886. Eggenberger- 
féle könyvkereskedés. Ára 1 frt 40 kr. A gymnasiumok részére tankönyvül 
engedélyezve. 45,829. sz. 1886.

2. F r a n c z ia  n ye lv -  és o lva só k ö n y v . Második rész. A legújabb tanterv 
szerint a reáliskolák III. és IV. osztályai számára irta P a ló c zy  L ip ó t . Buda
pest, 1884. Fraklin-társ. Ára 1 frt 80 kr. A reáliskolák részére tankönyvül 
engedélyezve. 45,557. sz. 1886.

3. M a g y a r  v e r s ta n . Középiskolai segédkönyvül s magánhasználatra irta 
N é g y e sy  L á sz ló . Budapest, 1886. Franklin-társ. Ára 70 kr. A gymnasiumok 
és reáliskolák részére segédkönyvül engedélyezve. 45,558. sz. 1886.

4. C a rte  de ce tire  m a g h ia rä  cu о introducere in s in ta c s a  lim bei m a g h ia re  
pentru scoalele secundare, preparandii §i peutru privati de d r . J o a n  C r i t ia n  
$i N ic o la u  P u tn o k y . Partea II. Sibiiu, 1886. Tip. tipogr. archidiec. A román 
tannyelvű középiskolák részére tankönyvül engedélyezve. 52,320. sz. 1886.

5. D r . S a y  M ó r i c z : A  k ísé r le ti  v e g y ta n  alapvonalai. A reáliskolák felső 
osztályai számára és magán használatra. Átdolgozta d r . H a n k ó  V ilm os. Ötödik 
javított és bővített kiadás. Budapest, 1886. FrankliD-társ. Ára 2 frt. A reál
iskolák részére tankönyvül engedélyezve. 52,154. sz. 1886.

6. K rie sc h  J á n o s :  A  te r m é s z e tr a jz  elem ei. I. rész. Állattan. Tizennegye-
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dik kiadás. Budapest, 1887. Nágel B. Ara 96 kr. A reáliskolák részére tan
könyvül engedélyezve 52,155.. sz. 1886.

7. A  m a g ya ro k  tö r tén e te . A középiskolák alsó osztályai és a polgári 
iskolák használatára irta d r . M a n g o ld  L a jo s . Harmadik kiadás. Budapest, 
1887. Franklin-társ. Ára 80 kr. A gymnasiumok és reáliskolák részére tan
könyvül engedélyezve. 52,156. sz. 1886.

8. O lva sm á n y o k  a  rh e to r  lkáh oz. Középiskolák használatára szerkesztette 
N é o y  L á sz ló . Második bővített kiadás. Budapest, 1886. Eggenberger-féle könyvk. 
Ára 1 írt 40 kr. A gymnasiumok részére tankönyvül engedélyezve. 52,153. 
sz. 1886.

9. A z  á sv á n y -, k özé t-  és fö ld ta n  a la p v o n a la i. A gymnasiumok IV. osztálya 
számára kidolgozta dr. B ó th  S a m u . Második javított és rövidített kiadás. 
Budapest, 1882. Franklin-társ. Ára 1 frt 20 kr. A gymnasiumok részére tan
könyvül engedélyezve. 52,158. sz. 1886.

10. T e rm é sze tta n . Hofmeister műve nyomán szerkesztette d r . S ch m id t  
Á g o s to n . Budapest, 1887. Lampel R. könyvk. Ára fűzve 2 frt. A gymnasiumok 
és reáliskolák részére tankönyvül engedélyezve. 52,453. sz. 1886.

Beérkezett művek és folyóiratok. A múlt havi kimutatás óta a következő 
könyvek és füzetek érkeztek a szerkesztőséghez :

A p o llo . Négyes férfikarok gyűjteménye partitúrákban és egyes hangokban. 
Szerkeszti és kiadja G oll J á n o s  zenetanár. Budapest, 1887. 7. szám. Előfizetés 
egész évre 2 frt 50 kr. Szerkesztő- és kiadóhivatal VI. kér. Lázár-utcza 18. sz.

A r a n y  J á n o s  Hátrahagyott iratai és levelezése. Budapest, 1887. Kiadja 
Ráth Mór. II. füzet. Versek (2—5 ív). III. füzet. A levelezés bevezetése (A—В 
ív). Levelezés (1—3 ív). Ára egy-egy füzetnek 40 kr. A 4 kötetre terjedő 
munka körülbelül 30, külön nem kapható, 3 hetenként megjelenő 40 kros 
füzetben szerezhető meg.

M. Tullii C icero n is De imperio Gnaei Pompei oratio ad Quirites. Magya
rázta dr. Keleti Vincze. Budapest, 1887. Franklin-társulat. 75 1. Ára 40 kr.

D v o r z s á k  J á n o s :  Magyarország helységnévtára két kötetben. I. köt. 
Egyetemes és betűrendes rész. Budapest. A „Havi Füzetek“ kiadóhivatalának 
tulajdona (II. kér. Donáti-utcza 3. sz.). Az I. kötet 150 és 620 lap. A két 
kötet ára fűzve 10 frt., két díszkötésben 12 frt.

F ö ld r a jz i  K ö z lem én yek . Szerkeszti B e recz  A n ta l, a magyar földrajzi 
társaság főtitkára. XV. köt. 3—4. fűz. Budapest, 1887. A magyar tudományos 
Akadémia pártfogása mellett kiadja a Magyar Földrajzi Társaság. Előfizetés 
egy évre 5 frt.

G óbi I m r e : Szerkesztéstan. A stilisztika második része. A középiskolák
V. osztálya számára. Budapest, 1887. Franklin-társulat. 158 1. Ára 1 frt.

H o m o lk a  J ó z s e f : Magyarország térképe különös tekintettel annak hegy- 
és vízrajzi, közlekedési és közigazgatási viszonyaira. Budapest, 1887. Kiadja
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az Eggenberger-féle könyvkereskedés. Ára vászonra húzva, könyvalakra ösz- 
szeliajtva és tokban vagy pedig fali használatra vászonra húzva, faléczczel 
ellátva 4 frt 50 kr. E térkép hegyrajz nélkül s a vármegyék más-más színe
zésével is kapható.

H o rv á th  M i h á l y : A magyarok története rövid előadásban. Hatodik 
kiadás. Sajtó alá rendezte, bővítette és jegyzetekkel ellátta S eb es tyén  G y u la .  
Budapest, 1887. Franklin-társulat. XVI és 530 1. Ára 3 frt.

K e c sk ó c z i Ö dön  és S ed la k  M á r to n  : Közhasznú postafüzet. Természet
űden utánzott színes nyomatú postanyomtatványokkal, czímzési mintákkal és 
magyarázó szöveggel. Iskolai és magán-használatra. Budapest, Lippert és Fáy 
országos központi tanszerraktárosok bizománya. 48 1. Ára 36 kr.

K is s  E . J á n o s : A geometriai alaktan elemei. A középiskolák második 
osztálya számára. Az új tanterv és utasítások értelmében. II. rész : Stereomet- 
ria. Kilenczvennyolcz a szövegbe nyomott ábrával és hat rajzmelléklettel. 
Büdapest, 1887. Franklin-társulat. 71 1. Ára 1 frt.

K ő le s z á r  M i h á l y : Válogatott költői olvasmányok a költők rövid életraj
zával. A közép- és polgári iskolai tanuló ifjúság, valamint egyéb hasonrangu 
tanintézetek növendékei házi és iskolai használatára. Kis-Márton, 1887. Dick 
Ede könyvnyomdájából. 425 1. Ara 1 frt. Kapható a szerzőnél Kis-Mártonban.

K ö n ig  G y u la : Analízis. Bevezetés a mathematika rendszerébe. A ma
gyar tudományos Akadémia megbízásából. Első kötet. Budapest, 1887. Kiadja 
az Eggenberger-féle könyvkereskedés. 712 1. Ára 5 frt 60 kr.

L a t in  o lvasó  és g y a k o r ló k ö n y v . A gymnasiumok I. és II. osztálya szá
mára. F in á c z y  E r n ő  és K iá l to s s y  J ó z s e f  közreműködésével szerkesztette 
S z i la s i  M ó r ic z  Budapest, 1887. Eggenberger-féle könyvkereskedés. VII és 
139 1. Ára 90 kr.

L a t in  n y e lv ta n  és s z ó tá r . A gymnasium I. és II. osztálya számára. 
F in á c z y  E r n ő  és K iá l to s s y  J ó z s e f  közreműködésével szerkeztette S z i la s í  M ó r ic z . 
Budapest, 1887. Eggenberger-féle könyvkereskedés. 128 1. Ára 80 kr.

M a n g o ld  L a j o s : A magyarok oknyomozó történelme. A középiskolák
VIII. osztálya számára. Második javított kiadás. Budapest, 1887. Franklin- 
társulat. 264 1. Ára 1 frt 60 kr.

N e m z e ti  N őn evelés. Kiadja a VI kér. állami tanítónőképző intézet tanári 
testületé. Szerkeszti S eb es tyén  G yu la . VIII. évf. 3. fűz. Budapest. Előfizetés 
egy évre 2 frt. Kiadóhivatal VI. kér. Andrássy-út 65. sz.

Az o sz trá k -m a g y a r  m o n a rch ia  írásban és képben. 33. és 34. (Bevezető 
köt. 11. és 12.) tüzet. Budapest. Kiadja a magyar királyi államnyomda. Révai 
testvérek bizománya. Ára egy-egy füzetnek 30 kr.
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P r o te s tá n s  N é p k ö n y v tá r . Havi folyóirat. Szerkesztik S cholz G u sz tá v  és 
F a r k a s  J ó zse f . I. évfolyam 3. szám. Budapest, 1887. Kiadja és nyomatja 
Ilornyánszky Viktor. Ára egy-egy füzetnek 20 kr.

S z a b á ly z a t  a latin nyelvnek a reáliskolákon való rendkívüli tanítása 
tárgyában. (Kiadta a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1887. évi 8296. 
sz. a. kelt rendeletével.) Budapesten, 1887. Kapható a magyar kir. egyetemi 
könyvnyomdában. Ára 10 kr.

S z in n y e i  J ó z s e f  d r . : A magyar nyelv rendszere rövid előadásban. A 
középiskolák felsőbb osztályai számára és magánhasználatra. Budapest, 1887. 
Kiadja Hornyánszky Viktor akadémiai könyvárus. 62 1. Ára 50 kr.

T e rm é s ze ttu d o m á n y i K ö z lö n y . Havi folyóirat közérdekű ismeretek ter
jesztésére. Kiadja a K. M. Természettud. Társulat. Szerkesztik S z ily  K á lm á n , 
L e n g y e l B é la  és P a s z la v s z k y  J ó zse f . XIX. köt. 212. fűz. Budapest. Előfizetés 
egy évre 5 frt.

T r e fo r t  Á g o s to n : Újabb emlékbeszédek és tanulmányok. Budapest, 
1887. Franklin-társulat. 183 1.

A v a sm e g y e i ré g é sze ti eg y le t évkön yve . MDCCCLXXXVI. Szerkesztő 
d r. B ú r  d n y  G erg e ly  egyleti titkár. XIV. évfolyam. Szombathely, 1887. Ber- 
talanffy József könyvnyomdája. 64 1. Tartalma: A vasmegyei régiségtár. Dr. 
Lipp Vilmostól. — Az ókori rabszolgák helyzete. (Párbeszéd.) Dr. Burány 
Gergelytől. — Jelentések és kimutatások.

Helyreigazítás. A csurgói kör jegyzője azzal egészíti ki múltkori tudó
sítását (ápr. fűz. 546. 1.), hogy a körnek márczius hó 2-án tartott ülésén 
L á z á r  I s tv á n  a német nyelvből nem elégedett meg annyival, hogy „a tanuló 
a középiskolából távoztakor könnyebb szöveget megérthessen és fordíthas
son,“ hanem azt is kívánta, hogy a n ém et fo g a lm a zá sb a n  n ém i k ö n n yed ség e t  
e ls a já tí ts o n .

F I G Y E L M E Z T E T Ő .

1. Szorosan szaktudományi dolgozatok a Közlönyből ki vánnak zárva.

2. Szintúgy ki van zárva minden személyesen támadó és minden szemé
lyes vitatkozásra okot vagy alkalmat szolgáltató dolgozat.

3. Megszorítást szenved minden túlságos nagy terjedelmű dolgozat, 
különösen minden folytatásos vagy 3/4 nyomtatott ívet meghaladó értekezés 
és minden 8/8 nyomtatott ívnél hosszabb könyvismertetés.



4. A hónap 10-ke után érkező dolgozatok nem számíthatnak a követ
kező füzetben való megjelenésre.

5. A körök tudósításai számára a végső határidő 15-ke.

6. Minden a Közlönybe szánt kézirat kerülő nélkül, egyenesen a szer
kesztőhöz (Budapest VI. kér. Nagy János-utcza 24. sz.) intézendő.

7. A folyóirat pénzbeli és expeditionális ügyei, mint előlizetések, recla- 
matiók, lakásváltozások, a pénztárnokhoz (Budapest II. kér. áll. főreáliskola) 
tartoznak.

A szericesztö.

F e l h í v á s .

A múlt évi nagygyűlés határozata értelmében ez évben Fiamé
ban fogjuk nagygyűlésünket megtartani. A gyűlés helyéről tervezett 
kirándulások legalább is épen olyan érdekeseknek Ígérkeznek mint 
a tavalyiak. A kirándulásokról, azok költségeiről, valamint a Fiúméba 
való utazás költségeiről a választmányi ülésről szóló tudósítás tájé
koztat.

A Fiúméban való elszállásolás elrendeltetése végett szükséges, 
hogy a t. tagok előbb adják tudomásra, vájjon hajlandók-e az évi 
nagygyűlésen Fiúméban megjelenni. Felkérem tehát a t. tagtársakat, 
hogy mielőbb értesítsenek ebbeli szándékukról. Végül megjegyzem, 
hogy a t. tagtársak családjának tagjai ugyanazon kedvezményben 
fognak részesülni, mint az egyesületi tagok.

Brózik Károly,
egy. főtitkár II. kér. reálisk.



ORS ZÁGOS
KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
XX. évfolyam. 10. SZäül. JlllliUS hÓ. 1886—87.

ÉRTEKEZÉSEK.

A k ó s z a  t a n u l ó k .

Amaz okok közűi, melyek a középiskolai oktatás sikertelenségét 
előidézték, mindeddig kifeledtek egyet; pedig körülbelül ennek a 
rovására jut legtöbb a szomorú következményekből; értem a tanuló 
ifjúságnak azt a részét, mely hol kényszerűségből, hol számításból 
évenkint iskoláról iskolára költözik. Furcsa egy genre; nevezhetnők 
az iskola proletárjainak ; épen úgy hátráltatja az iskola haladását, 
mint emezek a társadalomét.

Hogy a dolog sora szerint menjünk, lássuk először is, mi az 
oka a köztudomás szerint szakadatlanul tartó költözésnek ? Leg
inkább családi körülményeik folytán jó tanulók is változtatják az 
iskolát. Osztályzatuk minden kiváló tulajdonságaik ellenére is 
— lehet csak rövid időre, lehet mindenkorra — rendesen alább 
száll. S ebben nem találhatunk semmi feltűnőt. Más emberek elé, 
más módszer alá került, a környezete sem úgy hat rá, mint a régi 
helyen. Ha tehát már az ilyenekben is csalatkozunk, kiket örömest 
fogadtunk be, mennyire kellemetlenebbűl érint, mikor egész csa
pat gyenge tehetség kéri a felvételt ? Mert hogy a czímbeli 
jelzővel ellátott tanulók a leggyengébbek közé tartoznak, köz
tudomású. Eljöttek másunnan részint mint ismétlők, részint javítókul, 
mások meg — mi tűrés-tagadás — mint föltételesen kielégítők. 
A jobbak sorsát nem azért hoztam fel, hogy előítélet keltésére 
szolgáljon alapúi, sem hogy ez utóbbiakra mindjárt eleinte okve- 
tetlen rossz szemmel nézzünk, csakhogy a tapasztalat igazolására
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támaszkodhassam, hogy t. i. a költözőket kisérő gyanú nem épen 
alaptalan.

Az ismétlők vagy consilium abeundival vagy a nélkül távoz
tak. A javítók egy része a javítás után szokott kapni úgy szóbeli 
tanácsot a távozásra, más része meg engedély útján már a javítást 
is a befogadó iskolában végzi. Ezeknél jóval veszedelmesebb a föl
tételesen kielégítők csapatja, melynek ismereteiről csak hónapok 
múlva van szerencsénk tájékozódni; bogy ilyenek is vannak, arról 
nem szól ugyan semmiféle irás, de sajnosán kell róla meggyőződ
nünk. Kétfelé oszthatók, t. i. vagy úgy bocsáttattak át, hogy meg
maradnak abban az iskolában s a hiányokat tájékozás után még 
az esetben is pótolják, ha más tanár elé kerülnek; vagy pedig 
— köztudomású ez is, csak nem igen akad, ki szellőztetni merné — 
azzal a föltétellel kapják meg az elégségest, hogy másutt kisértsék 
meg a szerencsét. Az előbbiek örülnek a káros jószívűségen s 
kilencztized részük igyekszik máshová, hogy jövőre hasonló kecseg- 
tetéssel ne találkozzék s a hiányok pótlásától, esetleg az elégtelentől 
megszabaduljon ; más részükkel pedig meg van verve a befogadó 
iskola. Szomorú dolgok ezek, de igazak. Tudom, hogy ez árulko- 
dással sok helyen kellemetlenséget okozok, de meg kellett tennem 
a közoktatás érdekében, hogy ezekre a múlt időkből származó 
sebekre valahára orvosságról gondoskodjunk.

Ha kis számban s ritkábban történnék a költözködés, szót 
sem érdemelne; de sajnosán győződhetik meg kiki az értesítőkből, 
hogy a legkisebb kósza csapat 50—60 tagból áll, azonban nem 
ritka az az eset, hogy egy-egy iskola ifjúságának fele is kicseré
lődik. A legnagyobb baj pedig abban rejlik, hogy e csapat kény
szerűn körülményeinél fogva szünet nélkül vándorol s nincs iskola, 
mely a tanulói pályáról leszoríthatná ; mindig talál valahol menedékre.

Hogy hátráltatja a többiek előmenetelét, az az előbbiekből is 
következik. Hiányos ismereteivel még a középszerűekkel sem halad
hat; annyira tájékozatlan, hogy egész éven át elemi dolgokat kell 
vele ismételni s mikorra megtanulná, megy tovább, hogy újra kezdje 
az ismétlést. Nyelvben, mathematikában semmi alapja; VI., VH. 
osztálybeli létére az örökös kószálás közben a helyesírásig sem 
vitte fel. Számokkal ki tudnám mutatni, hogy sok iskolában az 
oktatás eredménytelensége e kósza csapatnak róható fel.

Magától érthető, hogy ebből a genreből kerülnek ki a „ke- 
vésbbé szabályszerűek“ s a hova lábukat beteszik, megromlik ott
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egy időre a levegő is. így következik aztán, bogy iskoláink ily 
akadálylyal veszve-víva saját jellemüket ki nem fejthetik; az ifjú
ságnak irányt adni nem képesek s a tanterv követelményeinek 
csak részben felelhetnek meg.

Az iskolaváltoztatás középiskolai tanulóra nézve semmi tekin
tetben sem járhat jó eredménynyel. Történik leginkább Y—VII. 
osztálybeli tanulókkal, tehát oly korban, mikor az ifjúnak legnagyobb 
szüksége van kifejlett jellemű férfiú vezetésére. Csodálom is, hogy 
a közönség ezt szem elől téveszti, sőt még a szülők maguk segítik 
elő gyermekük jövőjének koczkáztatását. Mert még a szerény tehet
ség is megállhatja egykor helyét, ha határozott jellemet vall, de 
ezt csak úgy érheti el, ha az intézet is, melyben nevelkedett, egyéni 
vonásokkal bir. Irigylendő helyzetben vannak legalább e tekintetben 
a fő- és nagyvárosiak, kiknek megvan az állandó közönségük. Ezt 
kellene a vidékieknek is megteremteniük, hogy a haladás egyete
mes legyen. Csakhogy míg itt-ott az iskola dicséretére emlegetik a 
tanulók nagy számát s megrovásként a fogyást, addig távol leszünk 
a czéltól, mert a menedékhelyek nyitva állanak a kóbor seregnek-.

A bajt megszüntető módokról nem volt czélom szólni, csak 
ily számításba nem vett tényezőre akarom a figyelmet felhívni, 
mivel jelentékenyebb okozatai vannak, mintsem első tekintetre 
látszik. Egyébiránt világos, hogy összeműködő, erélyes eljárásra van 
szükség.

(Csurgó.)
Kulcsár Endre.

A t á r g y n a p l ó .

Már elég régóta használjuk, hogy megmondhassuk, veszszük-e, 
vehetjiik-e valami hasznát a professori húmor nyelvén úgynevezett — 
telekkönyvnek.

„Minden egyes tanóra végén az illető tanár az arra szánt, a 
fennálló minta szerint szerkesztendő tanulmányi osztálykönyvbe, tan
tárgya rovatába bejegyzi, a mit az órán át elvégzett, és pedig lehe
tőleg érthető teljességgel, úgy, hogy a bejegyzés minden más tanár
nak kellő felvilágosításul szolgálhasson.“

46*
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így szól róla az 1876. évi Rendtartás, megmondván nagyjában 
a napló czélját is : a tanárok kölcsönös tájékozódhatása arról, hogy 
mi az, a mivel az osztály épen foglalkozik, s a mivel el van 
foglalva.

A tárgynaplót nyilván a szaktanitás rendszere hívta segítségül 
a tanítás egyöntetűsége érdekében. A régi osztálytanító-rendszeridejé
ben egy-két ember tanított-nevelt egy-egy osztályt s a siker iránt 
való erkölcsi felelősség elől amúgy sem térhetvén ki, fölösleges is 
volt volna munkájáról óráról-órára kimutatással számolnia. Ma 
egy-egy osztályba öt-hat tanár tanít be; egyik a másikat okolhatja 
a tanulók megterheléséért vagy tétlenségre szoktatásáért, a parallel 
tanítnivalókban elsietésért vagy elkésésért. Mindezeknek napról- 
napra elejét venni, az eljárásbeli nagyobb különbségeket valameny- 
nyire kiegyenlíteni, vagy legalább is a kiegyenlítésről való tanács
kozásoknak kellő alapot vetni, a megoszló felelősséget egy kissé 
valósíttatni, röviden — a tanítás-nevelés egyöntetűségét a szakrend
szer mellett is tehetségig biztosítani, ez, az úgynevezett hoszpitáláson 
kívül, a tárgynapiénak volna föladata.

De tagadom, hogy a tárgynapló, a milyennek „a fennálló 
minta szerint“ ismerjük, ennyi hasznot biztosra meghozhasson. Csupán 
egy mellékes czélnak tesz kétségbevonhatatlan szolgálatot : meg
könnyíti a tanárok igazgatói és esetleg főigazgatói ellenőrzését ama 
tekintetből, hogy a tanterv követelései közűi mikor, mennyi idő 
alatt, mit teljesítenek, mikorig mennyire baladnak. Hisz ez is csak 
ér valamit. Mint a redves fa tüze, ha nem melegít is, legalább — 
füstöl.

Volt alkalmam több intézetnek tárgynaplóiba beletekinteni. 
Láttam pontosabb, részletezőbb bejegyzéseket is, pl. „Kikérdezés. 
Archimedes elve; kísérletek. Archimedes elvének folyományai.“ — 
„А XI. 14-én írt isk. dolgozat és a XI. 20.-ra beadott házi Írásbeli 
dolgozat megbeszélése és kijavítása.“ — „Házi olv. számonkérése 
(Tinódiból). Balassa XL, LXL, LXXX—LXXXII. sz. költeményeinek 
olvasása és magyarázata.“ — „Feladatok diktálása az utóbbi négy 
órán tanultak alkalmazására. Számtani sor megigtatása.“ — „Em- 
lézve kérd. 77—90. v. — Olv. 145—170. v. Magyarázat : Jura 
resolvere stb. Palladium.“ — De sokkal gyakoriabbak a részint 
általánosságban szóló, részint egyoldalú bejegyzések, mint : „Olvas
mány : Tatárjárás.“ — „Az olvasmány folytatása.“ — „A hatvá
nyozás.“ „Folytatás.“ „Gyakorlás.“ „Kikérdezés.“ — „A táplálko
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zásról.“ — „Ismétlés.“ — Curiosumkép említem, bogy egy tárgy
napiéban — igaz, hogy a szabadkézi rajzórák rovatában — az év 
legelső órájától az utolsóig az volt bejegyezve, hogy — „Folytatás.“*) 

Mind csupa „érthető“ bejegyzés, de mégis némi Injával ama 
„teljességnek,“ a mely „minden más tanárnak kellő fölvilágosítással 
szolgálhasson.“ — Ne legyünk követelők. Ne kívánjunk e bejegy
zésektől tüzetes képet az egyes leczkeórák ökonómiájáról, a ma
gyarázat, begyakorlás, kérdezés arányairól; arról, hogy a tanár 
mit, mennyit és hogyan követel otthoni munkáúl tanítványaitól; 
miféle terv szerint foglalkoztatja emlékező meg ítélő tehetségöket s 
biztosítja érdeklődésöket. Mondjuk, hogy egy jól fölhasznált tanítás
órának, kevés szóval, az óraközi perczek alatt, a napló kimért 
keskeny rovatában, ilyen hű és hasznavehető képét adni nem lehet.

S valljuk meg, hogy ha lehetne is, a bevezető és összekapcsoló 
stereotyp szók és kifejezések százszor ismétlésének unalmas volta 
miatt inkább lemondunk a kívánható részletezésről. Szívesen beír
nám én, hogy a múlt és a mai órán tanítottakat fölhagytam ismét
lésre, ha ezt nem kellene minden héten kétszer-háromszor ennyi 
szóval és betűvel Írnom be; szívesen bejegyezném, hogy ebből s 
ebből az olvasmányrészletből az új szók kikeresését és megtanulását 
követelem a jövő órára, ha ezt mindenkitől érthető stenographiával 
tehetném. Minthogy ezt nem tehetem, beérem azzal, hogy majd a 
jövő óra végével beirom e szót : „kérdezés“ vagy „ismétlés.“

Mit használ azonban nekünk és tanítványainknak az, ha holnap, 
órák végével, én és még négy tanártársam arról „világosodunk 
föl,“ hogy ugyanazon osztályban, aznap, mind az öten „kikérdez
tünk“ ? El fogjuk majd a konferenczián határozni, hogy ötünk 
közül ketten a hétnek ezen napjára ne hagyjunk ezután leczkét. 
Jól van. Leczkét hagyunk hát más napjaira a hétnek, de kárpót
lásul nagyobb dosisokban. Négy hét alatt, a következő konferen- 
cziáig, kiderül, hogy ezzel sem voltunk szerencsések:. Nos hát 
csináljuk meg a heti órarend alapján egész évre kötelezőleg a heti 
munkarendet : ebből s ebből a tárgyból hétfőre írásbeli, szerdára emlé- 
zés, pénteken elmélet, magyarázat és ismétlés, szombaton előkészülés 
alapján olvasás és elemzés. Jó is volna, ha miudenik 1, 2, 3, ...n 
heti órás tantárgyat úgy lehetne fölrészelni, hogy minden L, 2.,

*) Természetesen tévedésből, melynek helyrehozásával a legelső óra 
tárgya : „Diszítményi rajz főszminták után“ ; a többi órákon aztán „Folytatás.“
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3 . . .  .n-clik órára analog minőségű és mennyiségű tennivalónk
jusson nekünk is. tanítványainknak is, a nélkül hogy az év végére 
elérendő czélokat koczkáztassuk. Még jobb volna talán, ha minden 
hét végén összeülhetnénk, hogy a jövő hétre megállapítsuk a specziális 
munkarendet. Ilyesmit azonban, ha rajtunk áll, aligha megszavaz
nánk, ha ránk parancsolnának, alighanem zúgolódnánk ellene.

De nincs is szükség ilyesmire. A tárgynapló, elméleti rendel
tetése szerint, oly szerencsésen kigondolt eszköz, hogy — merném 
mondani — permanens módszeres konferencziát pótolhat, csak jól 
legyen szerkesztve és lelkiismeretesen használtassék.

Ismeretes alakjában és tartalmával azonban a tárgynapló, 
mint láttuk, nagyon problematikus értékű. A bejegyzések „érthetők“ 
ugyan, a mi, professoroktól, természetes is ; a bejegyzések „teljes
ségéhez“ már több szó fér, s ez mindaddig, míg bizonyos kényel
metlenségeket czélszerűen el nem hárítunk, alig is lehet máskép ; 
leggyengébb oldala azonban az ismeretes tárgynaplónak a „kellő 
fölvilágositások“ ; mert ép azokkal a fölvilágosításokkal marad adós, a 
melyek leginkább kellenének, leghasznavehetőbbek volnának.

A teljesség s a jórészint ezen alapuló hasznavehetőség volná
nak azok a tulajdonságok, melyek a tárgynaplót a szaktanítás sok 
kövű malmának központi fogas kerekévé tehetnék. Ha azonban e 
keréknek csak egy-két foga hiányzik is, ki lehet dobni s a malom
köveket kézi erővel forgatni — ut prisca gens mortalium.

Mindezeket fontolóra véve, megkisérlettem vala a tárgynapié
nak olyan alakot adni, hogy mennél kényelmesebb módon legyen 
teljesen betölthető és használható, s hogy lehető czéljainak mennél 
több irányban feleljen meg. A következő elvek szerint jártam el :

1. A tárgynaplóban alkalmazandó leggyakoribb — stereotyp — 
szókat és kifejezéseket egybeállítani; mindegyik számára egy pár 
betűből álló czélszerü jelt (szórövidítést) állapítani meg, s e jelek 
magyarázatát (kulcsát) a napló minden lapján, szem előtt tartha- 
tólag, a rovatfőbe nyomatni.

2. Gondoskodni a többi között az egész osztálynak vagy jelen
tékeny részének valamely órán, vagy valamely leczkére, föladatra 
vonatkozólag tanúsított figyelmét, szorgalmát, magatartását illető kivé- 
telszerú tapasztalatok jellemzésére is megfelelő jelekről.

3. Mellőzni az állami tárgynaplóminta térpazarló és mégis 
szűkrovatú ismeretes berendezését, melyben mindenik tárgynak 
minden napra egy-egy rovata van, holott pl. a latin nyelv hat



6Б7

napra eső órájának vagy esetleges helyettesítés következtén egy 
tárgyból ugyanegy napra eső két órának, vagy a kettős rajzórák
nak bejegyzése még sem történhetik rovatszerűen.

4. Mindenik tárgy egész heti anyagának és „kezelése“ mód
jának óránként való bejegyzésére a heti maximális óraszámnak 
megfelelő nagyságú s legalább is ugyanannyi számú hasábozatlan 
sort magába foglaló külön egységes helyet szabni ki. A tér kihasz
nálása kedvéért két oly tárgy (pl. geometriai rajz és görög nyelv ; 
szépírás és német nyelv) számára, melyeknek csak egyike tanítta- 
tik ugyanegy osztályban, elég lesz csak egy rovatot nyitni, de a 
rovatfőben mindkét tantárgy nevével, melyek közül egyik hétről- 
hétre kitörlendő.

5. Gondoskodni a napló-ívek czímsorában a tanítási hetek 
folyó számának s a leczkenapok heti és évi számának, valamint 
külön rovatban mindenik tárgyra nézve a megtartott órák egész 
évi folyószámáuak nyilvántartásáról. Mert ezek a számok, a rendes 
meg esetleges szünetnapok, a történetes órarend, meg az előforduló 
helyettesítések miatt, épen nem önként értendők ; pontos nyilván
tartásuk és combinálásuk czélszerűen fogja szabályozni a tanítással 
való sietésünket és a tanulók munkaerejének majd kímélésére, majd 
gondos kihasználására fog inteni.

6. Minden leczkeóra évi folyószáma után külön rovatba jegy
zendő, hogy a hétnek mely napján, a délelőttnek vagy délutánnak 
hányadik tanítás-órájában tartottuk azt meg. Rövidítések pl. H2 — 
hétfő délelőtt második, Kj — kedd délután első óra stb. Egyébiránt 
az osztálynak év kezdetén megállapított heti órarendje a tárgy - 
napló borítékára ragasztva, kézügyben tartandó.

7. S most a gondolatom szerint leggyakorlatibb pont : A 
tárgynapló egyik szögletében a tanulók házi teeudőit, feladatait 
tartjuk nehány könnyű tollvonással számon. Minden megtartott órája 
végeztével előre bejegyzi a tanár azon nap rovataiba, melyre tanít
ványainak házi dolgot ád — tantárgya nevének kezdőbetűjét (két
értelműség esetében kezdő szótagját) s utána egy plus ( +  ) jelet, 
ha a kitűzött házi munka a rendesnél több vagy nehezebb ; egy 
minus (—) jelet, ha a föladat a rendesnél csekélyebb vagy köny- 
nyebb ; semmi jelet, ha a föladat minősége és mennyisége a rendes, 
megszokott kívánalmakhoz van mérve. Magától könnyen. érthető 
okból és czéllal a házi munkák ama jelzése a következő rovatok 
szerint eszközlendő : a) Szószedet, szótanulás, előkészülés, olvasás.
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Ъ) Könyvnélkül tudni való. c) Ismételni való „leczke.“ d) Rajz
vagy Írásbeli feladat. — E nyilt „teher-rovatok“ alapján mindenik 
tanár, mielőtt házi munkát szabna ki tanítványainak, megítélheti, 
hogy az illető napra, mely tárgyakból, minémü munkával, mily 
mértékben vannak már terhelve, s e körülményekhez a tanulók és 
a siker érdekében a legczélszerübben alkalmazkodhatik. — Termé
szetes, hogy minél távolabb esik ugyanegy tárgy két leczkeórája 
egymástól, azaz hogy minél kevesebb a tárgy heti óraszáma, annál 
előbbre jár és mintegy vezérszerepet visz ama tárgy a házi fel
adatok rovatában; ellenben minél több órás (pl. mindennapos) a 
tárgy, annálinkább kénytelen lesz ez a kevesebb órás tárgyakból 
már első helyen megtörtént bejegyzésekhez alkalmazkodni. Ha pl. 
a rajzoló geometria órái hétfőre és csütörtökre esnek, s a tanár 
hétfői órája végével csütörtökre „G + “-t jegyzett be: akkor azok 
a tanárok, a kik kedden vagy szerdán fognak az osztálynak 
csütörtökre házi dolgot adni, óvakodni fognak attól, hogy ók 
is a rendes mértéket meghaladó (+-os) feladatot tűzzenek ki. 
Röviden : e tábla gondos használata a tanulóknak s a tanítás sike
rének érdekében a compensatiós óra szerkezetének felel meg, és 
permanens osztálytanárí tanácskozmányt helyettesít, a nélkül hogy 
többe kerülne egy pár figyelmes tollvonásnál, és — természetesen — 
a megtett tollvonások figyelembe vételénél.

8. A tárgynaplóív utolsó szögletét a hét folyamán vagy végén 
eszközlendő osztályfői bejegyzések számára rendezni be kétféle 
rovattal. Egyiknek czíme : Változás a heti rendes óraterven (helyet
tesített és elmaradt órák) és egyéb észrevételeka hó és nap meg
jelölésével, ilynemű tartalommal : „III. 14. H2. Történelem óra 
helyett német.“ — „III. 15. K3- 4- Hazafias ünnep miatt tanítás
szünet.“ — „III. 16. S1. Tandíjhátralékosok figyelmeztetésé.“ — 
A másik osztályfői rovat a heti óramulasztások áttekintő nyilván
tartására való. Benne a mulasztók nevei s mulasztott óráik száma, 
még pedig külön-külön a) a betegség, b) ünneplés, c) más czímen 
igazoltak, d) igazolatlanok, é )  függőben levők. . . .  A mulasztások 
ezen kimutatása, összeszámlálása a mulasztási naplóból épen nem 
czéltalan. Először is az osztályok s illetőleg az intézet egészségi 
állapotáról (az igazolatlan mulasztások számával pedig némileg a 
fegyelmi állapotról) hétről-hétre bármikor könnyen áttekinthető, s 
illetőleg az igazgatóság által folyvást nyilvántartható képet ad. 
Másodszor e rovat az ellenőrző tanácskozmányokon fölmerülhető



639

kérdéseket és véleménykülönbségeket az egyes tanulókra vonatko
zólag rövid úton eldönti)et. Harmadszor az általános ismétlések és 
évzáró vizsgálatok alkalmával, sőt a következő iskolai évben is az 
egyes tanulók méltányos és igazságos osztályozásához nyújthat 
adatokat. T. i. ugyanazon lapra lévén jegyezve mind a heti 
tanítás anyaga, mind a tanuló óramulasztása, a kétféle adat idő
viszonya minden nagyobb fáradság és kutatás nélkül előttünk áll, 
s bizonyos jelenségek megokolásává válik. Midőn pl. egy különben 
meglehetős tanuló egy latin nyelvtani szabály alkalmazásában, egy 
mennyiségtani tétel leszármaztatásában feltűnő járatlanságot tanúsít, 
valamiféle magyarázatra egyátalában nem emlékszik, ha a tárgy
napló azt mutatja, hogy annak idejében, mikor azt tárgyaltuk vala, 
beteg volt, ünnepelt, anyja temetésén volt . . .  a tanulóról való 
ítéletünk méltányosan fog módosulni.

A kifejtett elvek szerint folytatott tárgynapló az év végén 
kiegészítve a benne foglalt adatok összegezésével meg a használt 
tankönyvek jegyzékével —  a lehető legteljesebb osztályjelentés, és 
a tanulók osztályzati anyakönyvének mindig tanulságos mellék
lete lesz.

A tárgynapló, ily szerkezetben, intézetünknél a folyó iskolai 
évben használat és kipróbálás alatt van. Ennyiben tehát a csupa 
elméletiség fokát meghaladta volua.

Megjegyzem még, hogy a hol a tárgynaplók rendszerint a 
tanári terem asztalán állanak, czélszerű mindenik osztályét más
más feltűnő színű borítékkal vonatni be, a keresés meg eltévesztés 
boszuságainak —  legalább is mérséklésére.*)

Alkalmilag még egy pár, szintén kipróbálás alatt levő rend
tartási — szerény —  gondolatot szeretnék közölni, a beiratási ivek
ről (vagyis az egyes tanulók igazgatói gondviseletéről), a helyette
sítések körül követhető czélszerű eljárásokról s az évi Értesítőről.

(Nagyenyed.)
Váró Ferencs.

*) Illik kijelentenem, hogy ez utóbbi tanács, alapjában, a Rucsinszki 
Lajos barátomé, volt társamé a székelyudvarhelyi főreáliskolánál.
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Néhány szó a gymnasiumi latin nyelvtanításról.*)

Unos-untalan halljuk hangoztatni a latin nyelvi oktatás siker
telenségét. Sokan kutatták okait és kétségkívül érdemes munkát is 
végeztek vele ; de a tárgy még miudig nincs kimerítve. Legyen szabad 
tehát nekem is egy ilyen okra fordítanom az illetékes szakkörök 
nagyrabecsült figyelmét. Minden kerülgetés nélkül szólva a legfőbb 
bajt abban találom, hogy a gymnasium nyolcz éve alatt a tanulók 
nem sokkal többről értesülnek a római világból mint a latin nyelv 
grammatikájáról; mivel nagyon kevés figyelem van a stílusra, még 
kevesebb az irodalomtörténetre, legkevesebb pedig a régiségekre. 
Hogy erről meggyőződjünk, csak az évi Értesítőket kell végig lapoz
nunk ; vajmi ritkán találunk csak említést is az utóbb érintettem 
tárgyakról, holott az alak- és mondattani szabályokat igen sokszor 
ugyancsak per longum et latum látjuk fölsorolva. Ez elég világosan 
mutatja, hogy intézeteink kevés kivétellel nemcsak az első két osz
tályban foglalkoznak a latinnak kizárólag alaktanával és a követ
kező kettőben kizárólag mondattanával, hanem hogy jobbára a 
felső osztályokban is csak ezt a két dolgot űzik. Az ejtegetés, 
hajtogatás, fokozás, mondatoknak így meg úgy idomítása és társaik 
uralkodnak tovább az V. osztályon túl is. Pedig a gymnasiumban 
bármely élő vagy bolt nyelv tanítása csak arra szolgálhat, hogy az 
által a tanulók behatoljanak az illető nép gondolkodásának módjába, 
érzelmének világába, állami, társadalmi és magán életébe. Csak ez 
lehet tehát a ezélja a latin nyelvi oktatásnak is. Már pedig puszta 
grammatizálásból, vagy legfeljebb még e mellett egyszer-másszor 
elejtett, de soha nem rendezett, soha össze nem foglalt sovány alkal
mi megjegyzésekből a tanuló nem alkothat magának fogalmat 
azokról az elévülhetetlen szellemi termékekről, nagyfontosságú intéz
ményekről, a melyeket követendő példaképekül szoktunk oda állí
tani az utókornak. Rendezzük be tehát a gymnasiumi latin nyelvi 
oktatást úgy, hogy mire a tanuló érettségit tesz, előtte álljon eré
nyeivel s a mennyiben hozzá mérten kikerülhetetlen, hibáival együtt

*)E dolgozat még Spitkó Lajos hasonló tárgyú becses fölolvasása (A classi
cus ókor ismertetése gymnasiumainkban. Egyet. Philol. Közi. idei III. és V. 
fűz.) első részének megjelenése előtt érkezett be. Közlése részint már előbb 
eltogadott, részint nagymennyiségű napi érdekű dolgozatok miatt késett.

A  szerit.
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az egész ókori római világ. Foglaljanak helyet tanításunk keretében 
az alak- és mondattan négy évi alapos eltanítása után főleg az 
ötödik osztálytól kezdve mindazon ismeretek, a melyek Róma állami, 
társadalmi és magán életéről tiszta képet nyújtanak.

Az Utasítások 18. lapján ezt o lvassuk : „A nyelv formális 
kezelésén túl azonban, a melynek paedagogiai jelentőségét ekként 
a tanulmányok mindenik ágára nézve el kell ismerni, a nyelvtanulásnak 
méltó feladata középiskoláinkban az, hogy a fejlődő lélek közvetet- 
lenül érintkezzék azzal a szellemi élettel, mely a jelenkor érzés- 
és gondolatvilágának alapját teszi, elsajátítva az értelem és érzelem 
ama klasszikus formáit, melyek megőrzésében művelődésünk szük
séges folytonosságának biztosítékait látjuk.“ Alább pedig ezt : 
„minden idegen nyelv tárgyalásának viszont az tulajdonképeni ér
deme, hogy egy idegen, nagy kulturális becsesei bíró, népszellem  
képviselőit állítja az ifjúság lelke elé, azok kellő méltatását, m eg
becsülését eszközli, és ez által az emberiség közös általános érdekei 
iránt az érzéket fejleszti.“ Sőt még határozottabb nyilatkozatot 
találunk 21. lapján e szavakban : „A klasszikus és első sorban a 
latin iskolai olvasmány sorozatának megállapításában követett 
menetet azon szempont ajánlotta, hogy az olvasandó írók, irodalmi 
érdemökön kívül, némileg a históriai belátásnak eszközévé válhassa
nak. K o ru n kb a n  a la tin  nyelvet gya ko rla ti haszna  nem  teheti többé 
egym aga g y m n a s iu m i tá rg y g yá ;  arra kell tehát súlyt vetni, hogy az 
olvasást kisérő tárgyi magyarázat és reális felvilágosítás ne maradjon 
szakadozott ismeret, hanem lassan-lassan bővülve, kiegészülve, a 
római nép életének, gondolkodása módjának felfogására és méltatá
sára képesítsen.“ „Nem mellőzendő különben azon szempont sem, 
hogy a klasszikus művek, különösen a költői olvasmányok, egyszer
smind mint világirodalmi minták érdemelnek helyet az iskolában.“

Nem idézek tovább. E nehány sor is, mely így szóról szóra 
már az 1880-ki Utasításokban is megvolt, elég világosan mutatja, 
hogy az Utasítások is nagyjában ugyanazokat az elveket mondják 
ki, a melyeket magam itt hangsúlyozni kívánok. Arra kell hát 
törekednünk a föntebbiek értelmében, hogy már az alsó osztályokban 
hintegessük azokat a magvakat, a melyek már itt, jó korán érdek
lődést keltenek a tanulóban a római világ iránt. Ne mulasz- 
szunk el egyetlen alkalmat se, a melyet fölhasználhatunk arra, 
hogy a tanuló későbbi, tudatos érdeklődésének alapját, ösztönét 
előkészíthetjük, megvethetjük. Természetes, hogy ez években még



642

sem az idő, sem a tanulók fejlettsége Dem engedi meg ezen — hogy 
úgy mondjuk — reális ismeretek rendszerezését. Elég eredmény az, 
ha a nagyszámú példák révén az alak- és mondattani szabályokat 
elsajátítja s fölébred benne az a sejtelem, hogy a latin nyelv segít
ségével minő páratlan szellemi kincsek élvezetében fog részesülni.

De már a IV. osztályban, hol egyebek között Phaedrus és 
Ovidius is olvasmány tárgyát teszik, a prosodiai ismeretekre kiváló 
súly fektetendő. E mellett azonban már itt kezdetét veheti a mytho- 
logiának, vallási régiségeknek Ovidius alapján való rendszeresebb 
tárgyalása olyképen, hogy a szétszórtan előforduló s az illető helyen 
mindannyiszor megmagyarázott eseteket az év végén rendszeres kis 
egészbe foglaltatjuk. —- Az V. osztály főirója Livius lévén, legczél- 
szerűbb vele a római hadügy ismertetését kötni össze, míg ellenben 
a lyrai költemények olvastatása ugyanez osztályban a verstannak 
folytató tárgyalásán kívül a magán régiségek fejtegetésére nyújthat 
kedvező alkalmat. —  A VI. osztályban Sallustius és Cicero tárgya
lása az a pont, a mely természetszerűleg követeli meg a római 
állami régiségekkel (kormányzás, pénzügy) foglalkozást. A magyar 
nyelvi oktatás súlypontja ez osztályban a rbetorikára esik, ennél
fogva meg van könnyítve a latin nyelv tanárának munkája, mert 
utalhat az amott tanúltakra s csak nagyobb időközökben kell rend
szeresítenie a rhetorikai ismereteket Cicero alapján. Ugyanez osz
tályban Vergilius a poétikai ismeretek bővítésére szolgál. —  Az 
előbbi osztály reális ismereteit teljessé lehet tenni a VII. osztály
ban, hol Cicero és Vergilius tárgyalása foly tovább s a verstan 
egészítgetése Terentius vagy Plautus olvastatásához csatlakozik. —  
A VIII. osztály számára maradna még a római irodalom történelme, 
melynek tanítását eredményesnek, kivihetőnek még oly szűk körben 
is csak úgy képzelhetem, ha a megelőző osztályokban az év végén 
már összefoglalta a tanár az olvasottak alapján azokat a m egjegy
zéseket, a melyek az illető szerzőnek irói jellemvonásait kidombo
rítják. Ez osztály íróinak jellem zése (de nem életrajzi adatainak 
hosszadalmas gyötrése) mellett az a feladat vár tehát itt a tanárra, 
hogy az eddig ez irányban szerzett ismereteket kiegészítse és az év 
végén rendszeres egészbe foglalja. Ez osztályban különben a poéti
kai ismeretek is betetőzést nyernek Horatius Ad Pisones levelének  
olvastatása által. Csak azt adom még az eddigiekhez, hogy bármely 
évi olvasmány alkalmával lehet módot találni arra, hogv pl. a
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kortan is figyelemben részesüljön, valamint a netalán itt nem érin
tett reális ismeretek is.*)

A római ókort tevő ismereteket nem azért csoportosítottam 
így, mintha nem volna lehetséges azokat máskép is csoportosítni, 
hanem csak példaként akartam rámutatni, hogy mikép kivihető, a 
mit óhajtok. A tanár egyéni felfogása s a tanulók fejlettségi foka 
határozza meg, hogy melyik részt melyik évben lehet és kell beha
tóbb fejtegetés tárgyává tenni. Legyen azonban kitűzve bármelyik, 
a mellett kell maradni az év folyamán, azt kell előtérbe állítni 
minden más fölött. Óhajtandó azonban, hogy az a tanár, ki vala
m ely osztálylyal megkezdi a latin nyelvet, folytassa végig а УШ . 
osztályban is, mert egyrészt így lesz igazán egyöntetű a tanítás, 
másrészt így ölelhető fel minden részlet az ismeret teljes anyagához.

Nem akarom részletesen fejtegetni a kérdést : vájjon honnan 
veszszük rá az időt, hogy mind e tárgyakat a jelzett alakban elsa
játíttassuk a tanulókkal, mikor most is atűlterhelés khimairája fenye
get és üldöz ? Röviden csak azt jegyzem  meg, hogy ha annak az 
időnek, a melyet eddigelé a grammatikára fordítottunk, két har
madát arra használjuk, hogy a római világ rendszeres ismertetésén 
vigyük végig a tanulókat, hogy megismertessük őket az óvilág ama 
felével, a melyet leginkább kellene ismerniük: akkor ez az idő elég  
is lesz, busásan is meg fogja hozni gyümölcseit. Csak arról keli 
letennünk, hogy a latin nyelvet önmagáért tanítsuk, csak abban 
kell megállapodnunk, hogy a nyelv itt is, mint minden nyelv, a 
szükséges áthidaló arra, hogy általa a nép életébe hatoljunk, és 
akkor nem lesz semmi akadály, akkor bőven lesz idő is, eredmény 
is. Vagy talán igen sok általában véve az anyag, a melyet emitt 
kitűztem a gymnasium latin nyelvi oktatása számára? Nem. Ism é
telten kijelentem : nem azt óhajtom én, hogy a gymnasiumi tanuló 
mint kész philologus kerüljön ki az iskolából, de másrészt újra 
hangsúlyozom, hogy a latin nyelvi tanítással a méltán megvárható 
sikert nem fogjuk elérni addig, a míg a római életet jellemző rész
letekről a gymnasiumi tanulóságot, felfogásához mérten rendszeres 
egészet nyújtva, föl nem világosítjuk. Nem az a czélom tehát, hogy 
a philologia minden kérdésére kiterjeszkedő ismeret-halmazzal árasz-

*) Nem szóltam egyebek között a római történelemről, mert ez a tör
ténelmi szaktanitás feladata; a latin nyelv tanárának ez irányban kevesebb 
teendője marad.
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szűk el a tanulókat — mert ez először helytelen, czélszerűtlen, 
másodszor az eredmény világos koczkáztatása —  hanem az, hogy 
minden egyes osztálynak meglegyen a maga külön tárgya a római 
világ eme részleteiből, a melyre a tanár kiváló súlyt fektet s nem 
gyötri a tanulókat még a VIII. osztályban is csupán az accus, cum 
iníin. vagy abl. abs. végtelenig nyűtt formáival.

Hanem egy lépéssel még tovább mennék. Már maga a följebb 
érintett eljárás is, már maga az, ha a tanár az olvasmánynyal kap
csolatos megjegyzéseit, a mennyiben lehet, képekkel szemlélteti, 
leíratja s az év végén rendszeresen összefüggő egészbe állíttatja a 
szükséges k iegészítésekkel: kétségtelenül jelentékenyen előmozdítaná 
a latin nyelvtanítás sikerét. De bizonyos az is, hogy nagyon sok 
idő veszne el az által, hahogy a tanulók kénytelenek az illető ma
gyarázatokat (sokszor hibásan) lejegyezni s az év végén rendszerbe 
írni. Ha már képesek vagyunk szakítni az eddigi iránynyal, akkor 
a reformnak mélyebbre hatónak kell lennie, hogy kézzel fogható 
eredménynyel tudjuk elnémítani azokat, a kik minden egyébben 
keresik s (hitük szerint) találják a latin tanítás sikertelenségét, csak 
nem magában az eddigi félszeg rendszerben. Kimondom tehát, hogy 
tankönyveinken kellene gyökeresen változtatni.

Mindenekelőtt kizárnék az iskolából minden szövegkiadást. De 
hát erre megint hallok ellenvetéseket. íg y  pl. hogy a szegény 
tanulók nem szerezhetnek drága jegyzetes kiadásokat. Nem tartozik 
ide erről bővebben szólanom, de még sem mellőzhetek annyit, hogy a 
gymnasiumi tanítás sikerét aligha nem téves ilyen körülményektől 
tenni függővé. Komolyabban számbaveendőnek tekintem azt a másik 
ellenvetést, hogy a szövegkiadás fejleszti a tanulók öntevékenységét, 
szorgalmát, munkásságát. Szálljunk le azonban az elmélet magasá
ból a gyakorlati próza talajára. Tegyük fel, hogy a jó tanulók 
csakugyan nem restellik s képesek is arra, hogy utánajárjanak azoknak 
az ismereteknek, a melyek nélkül a szöveg alapos megértése lehetetlen. 
De vájjon hányadik tanuló teszi meg ezt ? Minden bizonynyal a legke
vesebb. És vájjon lehet-e abban bízni, hogy a még oly jó tanuló 
is képes azt jegyezni föl magának az illető helyhez, a mire éppen 
ott szükség van, vagy talán sokkal gyakoribb eset, hogy a leg- 
kevésbbé oda tartozó dolgoknak járnak utána vagy végre rá sem 
jönnek a maguk erejéből, hogy voltakép minek is kell utána jármok ? 
Hanem már a közepesek és gyengék vagy egyszerűen lemásolják
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jobb társaik jegyzeteit vagy egyáltalában semmit sem Írnak le. Ha 
lemásolják, abban tudvalevőleg édes kevés hasznuk van, mert nem 
azt jegyzik föl, a mire nekik, hanem a mire az illető társaiknak van 
szükségök. Mindez esetekben pedig legfölebb sok időt fordítanak 
a jegyezgetésre, de valóságos hasznuk még a legkedvezőbb körül
mények fentartásával is annál csekélyebb, mivel a tanár magya
rázatai közben veszik észre igazán, mennyi fölöslegest vagy éppen 
helytelent jegyeztek föl maguknak. Mondhatnám, legjobban azok 
járnak, a kik a szók jelentésén, etymologikus, synonymikus cso
portjain s a felötlőbb szókötéseken kívül semmi egyebet nem írnak 
föl a maguk erején, hanem bevárják a tanár magyarázatát.

ím e ezekért adnék én csupán csak jegyzetes kiadást a tanu
lóknak. Ámde a jegyzetes kiadásokból kiirtanám azt a fölösleges, 
azt a sok tudóskodó, nagyképü, sokszor érthetetlen lomot, a mely 
a németek utánzása nyomán annyira elharapózott mi nálunk is. E 
helyett ama jegyzeteknek oly módon kellene szerkesztve lenniök, 
hogy kiválóan azon jelenségek magyarázatára szorítkozzanak, a 
m elyek a római világ ismeretének az illető osztály számára kitű
zött részeit teszik. Livius magyarázatos kiadásának tehát pl. a 
nyelvi külön sajátságokon kívül azokat az ismereteket kellene ma
gában foglalnia, a melyek a római hadügyre vonatkoznak, az 
Ovidiushoz fűzött jegyzetek pedig a mythologia és vallás adatait 
tartalmaznák első sorban. Minden egyes magyarázatos kiadás végén 
pedig összefüggő egészben legyenek röviden egybeállítva az osztály 
anyagának részei, tehát a Livius-kiadás végén a hadügy, Ciceróé 
végén az állami kormányzás, a lyrikusokéban a verstan és így 
tovább. Ezáltal u. i. elérjük azt, hogy szétszórtan közlött ismeretek 
rendszeresítésére kevesebb időt kell fordítanunk s a tanárnak elég 
ideje marad arra, hogy a könyv adatait saját nézete, a tanulók 
értelmi fejlettsége szerint bővítse, kiegészítse, behatóbban fejtegesse 
a tanítás közben, könnyebben összefoglalhassa az olvasmány végén s 
mindezt alaposabban megtanúltassa a növendékeivel.

És a tanítás e módjának még egy további haszna is lesz. A 
tanulók nagy része nem sokat foglalkozhatik az életben a latin 
irodalommal, jóllehet eddigelé azért nem foglalkozott, mert elment 
tőle a k ed v e ; a sokkal csekélyebb rész az, mely szaktárgyáúl a 
classica philologiát választja. Már most a haszon az lesz, hogy nem 
csak azok, a kik szaktárgyuknak választják a philologiát, az egye-
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temre annyi ismerettel mennek, hogy tanúlmányaikat biztos, erős 
alapon folytathatják s nem fognak okot szolgáltatni az egye
temi tanárok elégedetlenségére, hanem még azok is, a kik nem 
folytatják a klasszikusok tanulmányozását, legalább megismerik, 
jobbára megszeretik Hellast és Rómát, s nem kétlem, hogy eme 
mélyen gyökerező vonzalom megmarad az életben is, hogy ellen
súlyozza a materialismus süppedékében való elveszést az ideálismus 
élénk lelkesítő ereje által.

(Nagyszeben.)
D r. B o ro s Gábor.

A „néma“ számok érdekében.
„Non mihi si linguae centum sint, 
oraque centum, enumerare pos
sem, quam multis in rebus usus 
sit numerorum.“

M e la n c h to n .* )

Oly számokról akarok szólni, melyeket mint ilyeket manap
ság már alig akar elismerni mathematikus, egyszerűen azért, mert 
—  nem d iva tosak , noha a középiskolai mathesisnek valóságos min
dennapi kenyerét tesz ik ; oly számokról, melyek a lenézett közön
séges számvetésben szereplő vegyes számoktól épen az átmenetet 
képezik a G auss által „complex“-eknek nevezett (a ± b i)  alakú 
számokhoz az általános arithmetikában; szóval oly kéttagú szá
mokról, melyeknek egyik része rationális, másika pedig irrationális, 
vagyis melyek

a±_Yb
alakúak, s melyek csak úgy vannak képezve, mint a hogy képe
zett A rg a n d  R .* * )  reális és imaginárius számokból complex számokat. 
Ez ( a ± ) 'b )  alakú számok, — melyeket L eonardo  F ibonacci (1202.) 
nevezett már el „numeri surdi“-nak (a mi szószerinti fordításban 
„néma,“ ill. „süket“ vagy „süket-néma“ számokat jelent), s m elyek
kel már P ythagoras  és P la to  is foglalkoztak, geométriai értelme-

*) M ich a e l S t i f é l : „Arithmetica integra“ 1543-ki kiad. „Lectori S.“-ében
* ) A r g a n d  R . „Essai sur une maniére de représenter les quantités ima- 

ginaires dans les constructions géometriques“. 2-e édition par M. J. H o ü e l .  
Paris, Gauthier-Villars, 1874.



647

zéseiket megvizsgálván *), —  a jelen században ép oly decrescendóban 
vannak, mint a minő crescendóban a complex számok —  különösen 
a róluk semmi újat nem mondó G auss óta. Mint mondtam, e surd 
számok, melyeknek törzsfája fölér a régi indusoknak hires „L i l i - 
v a t iu-jáig**), ma már vagy épen semmi, vagy csak egészen mellé
kes respectusban részesülnek tankönyveinkben, a mit annál inkább 
lehet bámulni, mivel a középiskolai tantervek (még a modern reál
iskolai és gymnasiumi is nálunk a hozzájuk adott „Utasítások“-kai 
együtt) egyenesen megkövetelik, hogy már az V. osztályban tanít
tassák (a geometriával párhuzamosan) a másodfokú egyenlet s ennek 
kapcsán „a négyzetgyök s a műveletek gyökjelekkel.“ Szóval 
a quadratikus azaz Euklides-féle irrationalitások egy magábazárt 
didaktikai egységet képeznek, melyet alaposan le kell tárgyaln i; 
csak azután következik: „A köbgyök stb.“ ; míg a VIII. osztályban 
újra előkerülnek a másodfokú egyenletek („teljes elm élete“), de 
csakis az imaginárius számok kedvéért, melyek meg itt ebben az 
osztályban tárgyalandók lehető (középiskolai) alapossággal és terje
delemben.

De lássuk csak mennyire nem  készíti elő az V. osztályban 
követett oktatásunk a VII. osztálynak tananyagát.

Az У. osztályban nincsen szó :
Sun/4 í irra6onális számokról 
Conjugált surd számokról.
„На a II. f. egyenlet ration, coefficien- 
sekkel, de irrationális gyökökkel bir, 
akkor ezek szükségképen conjugal - 
tak“ stb.

A VII. osztályban van szó :

Comdex } imaSin- számokróL 
Conjugált complex „
,,Ha a II. f. egyenlet reális coefficien- 
sekkel, de imag. gyökökkel bir, ak
kor ezek szükségképen conjugál- 
tak“ stb.

A tanuló a surd számokkal, ill. a conjugált surd számokkal 
csakis „az irrationális nevezőjű törtek nevezőjének végszerűsítése “ 
furcsa czímű, de még furcsábban megokolt fejezetnek második

*) Y. ö. S tu d n ic k a  : Lehrbuch der Algebra.“ Prag, 1878. pag. 55 lent.
**) „Dear, intelligent Lilivati,“ „Beautiful and dear Lilivati“, „auspicious 

woman,“ „Pretty girl, with tremulous eyes,“ „charming woman“ stb. édes 
szavakkal kezdődnek amaz egyes számvetési feladványok, melyeket találhatunk 
abban a „Lilivati“ (a magasztos, a fenkölt) nevű leányának szentelt munkájában 
Bháskara-Achárya (ez utóbbi szó annyit jelentett, mint a doctor philo
sophiae) nevű, 1141 — 1225. élt szerzőnek, melyet a Brahmegupta-éva.] együtt 
angolra fordított le a szánszkrit fordításból 1817-ben Colebrooke ily czím- 
mel : „Algebra with arithmetic and mensuration.“ London. (У. ö. 3lathies- 
sen : „Ant. u. mod. Alg.“ p. 968; Potts: „Elem. Arithm.“ Sect. L, pag. 11. és 
„Elem. Alg.“ Sect. I. pp. 12 sqq. Cantor M . : „Vorlesungen.“ I. p. 530. stb.)

Tanáregyesületi Közlöny. XX. 47
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fokozatán találkozik, mely fejezetnek, mint különálló számvetési 
egységnek, arithmetikailag egyedül helyes czíme tulajdonképen 
ez : „Miként végezzük surd osztóval az osztást?“ vagy más
képen : „Mit értsünk surd (vagy már — tiszta —  irrationális) 
osztóval való osztás a la tt?“ Látjuk tehát, hogy a h a t arithmetikai 
művelet negyedikének (igaz, hogy más czimen) igen behatóan van
nak alávetve e számok, de hogy a többi öt műveletnek, mint mű
veletnek, nincsenek alávetve sem maguk a surd számok, sem con- 
jugáltjaik, azt legjobban tudhatja minden szakember. Pedig már a 
négyzetes egyenletek szempontjából is kiváló súlyt kellene vetni a 
conjugált surd számoknak összeadására és sokszorozására —  és 
összegüket ill. szorzatukat szembe kellene állítni a nem conjugál- 
takéval stb. Ha meg ezenfelül megfontoljuk azt, hogy a VI. osztály
ban folyton csak irrationális számokkal találkoznak a tanulók, 
különösen a szögfüggvényeknél (hogy ne említsük a logarithmuso- 
kat) : akkor látjuk, hogy két teljes esztendő áll rendelkezésünkre arra 
nézve, hogy az e hosszú időtartam alatt folyton-folyvást fellépő 
irrationális és surd számok által az imaginárius, illetőleg complex 
számok bevezetésének útját egyengessük, s ez utóbbi számoknak, 
valamiut a velük majd végezendő műveleteknek értelmezését az 
előbbi számokból vont analógiák által előkészítsük.

Az a kevés, minden systema nélkül összeállított példa pedig, 
melyet tankönyveinkben és példatáraikban itt-ott feltalálhatunk, 
még az u. n. „Zablenlebre“-t sem elégítheti ki, annál kevésbbé az 
algebrát. Létezésüknek okát sem a mester, sem tanítványa nem 
látja be, illetőleg mindkettő „az iskolai elmésségszülte soha sem 
létezett viszonyok“ emanatiójának tartja. Pedig már L essing  mondta, 
hogy „Nichts ist anstössiger, als wovon wir uns keine Ursache 
geben können.“ Azért az egyedül helyes didaktikai menet az, midőn 
a tanuló minden újabb tanítási anyagnak szükségességét nemcsak 
érzi, hanem hogy minden megelőző problémának megfejtésében 
már észre is vegye a provocatiót a következőre; szóval, hogy tan
menetünket irányozza az, mit — bogy ifj. H a n ke l szavait használ
jam — „wissenschaftliches Bedürfniss“-nek nevezünk, és ekkor 
magától elesik minden szaktúlterhelés, tehát abba a bizonyos 
(D ü h r in g - f é l e )  mathematikai Saharába sohasem jutunk. Ezt az elvet 
különben az „Utasítások“ — praktikus részeiknek nem egy helyén — 
kellőleg hangsúlyozzák is. Azért a következőkben különösen ki aka- 
íom emelni azokat a pontokat is, melyek az irrationális illetőleg
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surd számok egyes újabb és újabb tulajdonságainak fejtegetését pro
vokálják.

F ythagoras  tantéte E u k lid e s -féle Д -екге alkalmazva rávezet 
az x 2= a 2 egyenletre és megköveteli x 2— a2 függvénynek lineáris 
tényezőkre bontását, másrészt y^ -n ek  arithmetikai kiszámítását.

Az egyenszárú derékszögű Д , az egyenoldalú Д  magassága, 
az 1 : 2 viszonyban álló oldalakkal biró téglalap átlója stb., továbbá 
a geometriai középarányos általában rávezet x 2= p  alakú egyenletre, 
az irrationális számok behozatalának szükségességére stb.

Az „aurea sectio“ vegyes másodfokú egyenletet provokál s 
egyúttal surd számokat láttat először. (Műveletek velük és conju- 
gáltjaikkal : a) összeadás, ß) szorzás a legnevezetesebb 2 szorzat-alak
kal, y) invers műveleteik stb.)

Az-V.  osztályban fellépő x 4— 4 x 2+ l = 0  egyenlet gyökeinek  
±У 2±У З" alakja, továbbá az a geométriai probléma, hogy a körbe 
írt szab. hatszög adott oldalhosszából számíttassék ki az u. a. körbe 
írt szab. tizenkétszög oldalhossza, provokálja a surd számok négy
zetgyökeinek megvizsgálását. S itt van most helyén, hogy vissza
nyúljunk az általunk már fentebb említett Bháslcara által igen is, 
de általunk már alig méltányolt következő képletre :

У a ± V b " = J /y ( a + V a 2— b} ± \ Z \ ( a — У «2— <b ) ...................... .. . .(1)*),

melynek megfordítása legegyszerűbb alakjában ekkép hangzik :

±  У  a—У& =  |/<3{а±Уа2—b ) ................................ (2),

mely képlet minket conjugált surd számok négyzetgyökeinek ösz- 
szeadására és kivonására (illetőleg esetleges összevonásukra) tanít.

E két képletnek analogonját képezik ama, majd csak a VII. 
osztályban fellépő s complex számokról szóló, általunk ( l 1) és 
(2 1) által értetni kért képletek, melyek (l)-ből és (2)-bői úgy kelet
keznek, ha bennük &(— )— ő2-et teszünk.

*) C a n to r  1. c. p. 531—2. írja: „B h. hat gezeigt, wie mit Hilfe der 
Formel (1) Quadratwurzeln aus Summen rationaler Zahlen gezogen werden 
können, und hat die Wurzelausziehung auf noch verwickelter zusammengesetzte 
Grössen wie |/T  10-(-'|/24—(-■y/44)—1~УбО^=у2 —I—y/3 + y 5 ausgedehnt.“

47*
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Az (1) alatti képletre szorulunk a VI. osztályban is, midőn 
pl. a következő feladványt akarjuk megfejteni : „Tudjuk, hogy sin

30°=^-^- (vagy, bogy cos 300==-^-|/3~);  mekkora sin 15° ?“ Az 

У j / ^ — y 3  világosan megköveteli az (1) alatti képletnek rája való 

alkalmazását. Ott rábukkanunk a sin 54° =  cos 36°- I J / 6 + 2 J / 5

redukálható alakra i s ; ott vannak egész általánosságban
• i • -,/i---------о ' • a 1 / 1 — cosajuk a s m a = y i — cos2a es sm -^-=  1 / — 2

mond- 

képletek, élénk illus-

tratiójául annak, mennyire nem respectálja már а VI. osztályos 
goniométria az V. osztályban folyton-folyvást hangoztatott kétérte- 
ményűségét a y-nek. Ha nem pusztán az absolut gyökre szorítkozunk 
(mint nem is volna már szabad !), akkor az egyedül helyes képletek r

sina^rtyi- -cos2a és sin— = ±
'1—-cosa 

2 " Ha már most ama kö

zelfekvő feladatnak megfejtése kívántatik meg tőlünk, hogy fejez
zük ki a félszögnek sinusát avagy cosinusát az egész szögnek 
sinusa által, akkor a következő képleteket nyerjük :

S i n y = y j ± | / l  +  sina + | / 71— s i n a j ................................................... (I)

C o s -^ = -^ f± J / l  +  sina ± J / l  — s in a j ...................................................(II)

Minthogy a s in  rendszerint irrationális szám, világos, hogy 
majdnem minden egyes praktikus feladat m egköveteli a (2) alatti

reductiós képletnek alkalmazását. Pl. sin 3 6 °= -^ -J / 10 2V 5 érté

kéből cos]_goj— ? A. kellő jelcombinatiónak föllelése végett véghez

kell vinni mindenekelőtt a következő (már a permanens repetitió 
érdekében is fölötte hasznos) analysist.

Bizonyos egyrészt, hogy s in l8 ° /> 0  és cos l8°)> 0 , ámde
másrészt y i  +  s in 3 6 ° /> y i— sin36°, végre harmadszor,

hogy sin 18°<ycos 18°, mely meggondolásnak eredménye a k övet
kező két képlet :



651

z Z h W 1^ 360 * v ^ * * & \

= y { V 1 + t V 10~ ^  t

(2) alapján ez tovább

= t  V^Vi-^io-fyin)
s most aj/6—2y 5 -re alkalmazván (l)-et lesz a fenti kifejezés 
tovább

=  ̂ | / ' 8¥2(l+ V 5)

_ f x V G-2Vb ^ ( -1 + V e )

\ j V 10 + 2 V I-

Végezetül csak még azt jegyzem meg, hogy а VII. osztály
ban előforduló ( l 1) képletnek okul szolgálhat vagy x4—6x2-|-25-=4) 
egyenlet gyökeinek ±-j/3±4i alakja, vagy a még egyszerűbb 
x4+ l = 0  binom egyenletnek +У+Т alakú gyökei (Figyelmeztetés 
г-пек tört-kitevőjű hatványainak értékeire 1). Ama reductiora szo
ruló megfejtéseknek kikerülése okot szolgáltat a reciprok egyen
letek ismeretes megfejtési módjának tárgyalására. А (21) alakú 
pedig alkalmazandó, midőn az imént említett redukálható gyökök
ről kimutatandó, hogy összegük amaz egyenletek x3-os tagja coeffi- 
ciensének ellentettje. Különben (24)-re szorulunk még akkor is, midőn 
pl. x5= l  binom egyenletnek algebraikus megoldásával nyerhető 
egyik complex gyökéről ki akarjuk mutatni azt, hogy belőle egy
másra következő hatványozások által megkaphatjuk a többi gyö
köket mind.

(Budapest.)
I)r. Wohlrab Flóris.



Tegyük néznivaló tárgyainkat szem elé!

Újabb időben a szemléltetés annyira fontos része oktatásunk
nak, bogy a nélktil észszerű tanítás ma már nem is képzelhető. 
Törekszik is minden intézet a szemléltetés szükséges tárgyait meg
szerezni oly annyira, hogy ma már alig van hazánkban számba- 
vehető intézet, melynek tekintélyes szertárai ne volnának. De a 
mennyire jól vannak intézeteink felszerelve szemléltető eszközökkel, 
épen oly kevéssé vannak ezek jól felhasználva.

Nem azt értem én, hogy a tanárok talán nem mutatják be 
tanítványaiknak a szükséges tárgyakat; sőt igen szívesen elisme
rem, hogy minden tanár tőle telhetőleg felhasznál mindent, a mi 
előadását hasznossá és érdekessé teheti; de a felhasználás mai mód
ját találom én nem kielégítőnek. Ez ugyanis nagyrészint a követ
kező : a tanár bevisz egy előadásra 4—5 ásványt, növényt vagy 
állatot, azokat kellő magyarázat kíséretében bemutatja tanítványai
nak — már a mennyire 40—50. sőt nem ritkán 60 tanulónak 
bemutatni lehet — egy következő előadás alkalmával újra behozza 
s azután ismét a szertárba helyezi, a hol — legalább ez osztályra 
nézve — örökre zárva maradnak.

Nem vitatom azt, hogy a tanulók a tárgyakat egyszeri-kétszeri 
bemutatásra nem igen szemlélhették meg jó l; azt sem mondom, 
hogy a tárgyak ismertető jeleit nem igen véshették emlékezetükbe; 
csak azt tudom, hogy a tanulók nagy többsége a Vili. osztály 
bevégzése után csak arra emlékezik, hogy annak idejében termé
szetrajzot is tanultak, sok mindenféle tárgyat és képet láttak, de 
már rég elfelejtették, mert hisz már régen volt, mikor látták, s 
azóta sóba. Pedig mennyire szeretik a tanulók a tárgyakat szem
lélni ! Boldog az, a ki legalább valami szolgálattétel végett bemehet 
a szertárba!

Tudom azt, hogy vannak intézetek, a hol az egy csoportba 
tartozó tárgyak üvegszekrénybe helyezve egy-két heti időre köz
szemlére tétetnek az osztályokba; az ily intézetek kétségtelenül 
többet tesznek a jóból, de egy kis költséggel még ennél is sokkal 
többet tehetünk. Helyezzük gyűjteményeinket oly helyekre, a hol a 
tanulók naponként szinröl-szinre láthatják üres perczeikben !

Önként kínálkoznak e czélra az intézetek tág és világos 
folyosói, helyezzük gyűjteményeinket ide alkalmas keskeny, falhoz
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lapuló üvegszekrényekbe jól elrendezve és olvasható nevekkel 
ellátva; akaszszuk ide természetrajzi és egyéb didaktikai szem
pontból fontos képeinket, és meg fogjuk látni, hogy a tanulók 
milyen szívesen szemlélgetik azokat és nyolcz éven keresztül helyes 
tanításbeli módszer mellett annyi tárgyi ismeretet szereznek úgy 
szólván minden fáradság nélkül, a mennyit különben semmi szín 
alatt nem szerezhettek volna.

Ily módon képesek leszünk szertáraink iránt a nagy közön
ségben is nagyobb érdeklődést kelteni, mely azokat nemcsak láto
gatni, hanem becses adományokkal gyarapítani is fogja, még pedig 
remélhetőleg nagyobb mértékben mint eddig. Ily módon múzeumaink 
idővel annyira gyarapodnának és annyira látogatottakká lennének, 
hogy nemcsak a tanulókra, hanem még a nagy közönségre nézve 
is valóságos culturális intézményekké emelkednének.

(Arad.)
M á d a y  J á n o s .

IRODALOM.

Földrajz. A reáliskolák I. és II. osztálya számára. A reáliskolai utasí
tások alapján írta dr. B ró z ik  K á ro ly . A szövegbe nyomott számos térkép
pel. Budapest, 1886. Kiadja az Eggenberger-féle könyvkereskedés. 162 lap. 
Ára 1 frt.

Nem drága s két osztály számára nem is terjedelmes tankönyv. 
Ezek első, szembeötlő jó tulajdonságai. Akárhol nyitjuk fel, sok 
helynevet találunk benne, minden bővebb magyarázat nélkül. Yol- 
takép egy elbeszélt térkép, mely alkalmat nyújt az oktatónak, 
hogy a tankönyv szövege által nem nyűgözve, az ahhoz való alkal
mazkodás által nem feszélyezve, mentül szabadabban és közvetet- 
lenebbűl szólhasson tanítványainak az illető országokról. Nem hiszem, 
hogy 8—10 számnál több volna az egész könyvben; még csak az 
országok, sőt földrészek lakosainak számát sem közli, a mi talán 
mégis igen nagy kedvezmény a tanulók emlékező tehetsége szá
mára. Különben szorosan alkalmazkodik a reáliskolai tanterv köve
telményeihez s bírálnunk csak úgy lehetne, ha egyúttal magát a 
tantervet is akarnók bírálni, a mi nem tartozik e rovat alá.

E könyvben kevés ugyan a történelmi elem, de nem észlel
hetjük benne a természetrajzi ismereteknek túltengését sem. Tág 
tért nyit a tanár egyéniségének, ki ennek nyomán könnyedén nyújt



hatja a földrajzi képeknek egész sorozatát. Magára a tanulóra 
nézve is jobb, hogy nem mond el neki mindent a tankönyv, hanem 
hogy az iskolában való figyelmezésre kényszeríti. A tanulók szóra
kozottságának nem csekély oka némely tankönyv bőbeszédűsége. 
A mű értékét Homolkának a szövegbe nyomott s részletekkel túl 
nem halmozott térképvázlatai növelik. Kiállítása kifogástalan.

(Budapest.)
M á r k i  S á n d o r .

A növényország tankönyve. Dr. Thomé 0. W. munkája alapján a közép
iskoláink tanterve értelmében írta dr. B orbás V incze. Harmadik magyar kiadás. 
A szöveg közé nyomott több mint 600 fametszettel. Buda.pest, 1886. Az 
Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása. VII és 232 1. Ára 1 frt 60 kr.

A mű czíméből azt lehetne következtetni, hogy a már eléggé 
ismert német könyv fordításának csupán újabb kiadásáról van szó. 
Ha csak így volna, akkor ismertetésünket jó rövidre szabhatnók. 
Azonban az újabb kiadásnak összehasonlítása az előbbi kettővel 
már terjedelemre nézve is arról győz meg. hogy benne az egyes 
részek megszorítása jelentékeny átalakulást vonhatott maga után. 
A szövegnek eme megrövidülése egymaga is kellemesen lep meg. 
A könyv czímének az a megjegyzése, hogy e kiadás „középiskoláink tan
terve értelmében“ készült,*) az összevonást megmagyarázza. Eddig 
könyveink a botanikai óraszám mostohaságát épen nem tekintették ; a 
növények mikroszkopikus anatómiájának és a „virágtalanok“ szakaszá
nak terjedelme sem ez utóbbi állapottal, sem a középiskolai tanuló érett
ségi fokával nem számolt. A legtöbb „tankönyv“ (még a németek is) e 
tekintetben egyetemies magasságra helyezkedett. Mivel az elmélet 
helyesen csak a látottak összefoglalásából épülhet fel s az utóbbira 
az évi 66 órából nem szabad sok időt lefoglalnunk, azért világos, 
hogy a mikroszkopikus botanikának (a sejttannak s a szpórás növé
nyek fejlődéstanának) csupán rudimentáris fogalmait vezethetjük le. 
Borbás könyvének harmadik kiadása a középiskola czéljának épen 
e szempontból felel meg a legjobban. Minthogy a jelen kiadást az 
előbbiekkel egybevetettem, a könyv tartalmát a tanítás követelmé
nyeire s a középiskolai oktatás egységére való tekintettel tárgy és 
alak szempontjából megvizsgáltam, azért a jövő kiadás érdekében 
néhány észrevételt bátorkodom koczkáztatni, a melyekre csak is az 
ügy érdeke ösztönzött.

Az első fejezet a tanterv értelmében az őszi flóra képviselőit 
taglalja s egészében azt a helyes felfogást mutatja, hogy a tanuló-

• ) eredeti müve s fordítása mindenféle intézetnek akart meg-
íelelni s azért rengeteg anyagot karolt fel. A könyv ajánlása : „für Realschulen, 
Gymnasien, forst- und landwirtschaftliche Lehranstalten, pharmaceutische In
stitute etc. (sic!) sowie zum Selbstunterrichte“ a német kritikát kemény, de 
megérdemlett nyilatkozásokra késztette.
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пак е taglalással nemcsak methodikát akar mutatni, hanem egy
szersmind az életben fontos tárgyakat bemutatni. E felfogás már 
azért is helyes, mert hazánk középiskolái oly különböző vidéken 
vannak, hogy őszszel a vadon előforduló növények sorában nem 
találunk sok közös tanulságos fajt, a mívelés tárgyát képező növé
nyeket ellenben majd mindenütt megtaláljuk. Azonban Borbás eme 
helyes felfogása a kivitelben nem érvényesül teljesen. Elemzendő 
első növényül a kendert látjuk kitűzve, melyet felföldünk nem 
mivel. Ez tehát nem közös növényünk. De még ha az volna is, 
szeptemberben teljesen (mind a két alakjában) csak elvétve s elkésve 
található. A rajta élődő ágas Orobanche e szerint szintén csak eset
leg lelhető fel. Szabad-e a tanítást oly nyomokon vezetni, a melyeket 
magunk is csak véletlenül vehetünk észre ? Első pillanatra úgy lát
szik, hogy a kendernek s az ágas Orobanchénak első helyre való 
állítása egyszerű ötlet. A kijelölt növények legtöbbje ellenben jó 
választás (kukoricza, ugorka, burgonya, káposzta stb.), csak a sor
rend ellen kell felszólalnunk. Oly növények, melyek virágának 
alkata világos, hátúi vannak, s a morphologiai szempontból nehezen 
megfejthetők (már t. i. tanuló részéről) elől. Azonban Borbás nö
vénypéldáinak egymásutánja még sem egyszerű ötlet, a mint ezt a 
virágrészek kombinálódásának fokozatos menetéből láthatjuk. Erre 
az a megjegyzésünk, hogy e menet hosszassága és fáradalmassága 
a virág részeinek könnyű felismerésével sem áll arányban; de a 
mint kifejtettük, e menet nem is tartható meg, mivel a láncz első 
szeme hiányzik. A menetet s első növényeit leszámítva azonban e 
fejezet hasznavehető anyagot nyújt. A fogalmak levezetésének helyes
sége és világossága, az előadás érthetősége és magyarossága, vala
mint az életből merített megjegyzések becses útmutatások, a me
lyeket más őszi növények taglalásában is példaképen követhetünk. 
A tanítás menetét t. i. a hely s az időjárás körülményei módosít- 
gatják, a mint ezt Borbás az előszóban (IV. 1.) maga is kimondja 
s több taglalandó növényfaj kijelölésével meg is világosítja. Adatai 
helyesek; csupán egyre van megjegyzésünk. Borbás a burgonya 
behozatalát Európába Hawkinsnak tulajdonítja, a kiről pedig dr. 
Rodiczky Jenő már évekkel ezelőtt kimutatta, hogy az a gumó az 
„édes krumpli,“ a Batatas edulis Poir része. (Legyen szabad a „bur
gonya“ védelmére, mely szótól dunántúli embernek a háta borsódzik, 
megjegyeznem, hogy a Solanum tuberosum-ot Bauhinus szerint 
Burgundiában úgy 1600 körűi már észszerűen mívelték.)

A könyv második fejezete a külső tagoltsággal foglalkozik. 
Bevezetése az eddigi kiadásoktól eltérőleg nem az anatómiai ada
tokkal bajmolódik, hanem a növénytest kétféle alakulását (telep, 
thallus, — szár és levél) már itt iparkodik megmagyarázni, a mi 
egy kissé korai; mert a tanulók a gyökér és szár, valamint a levél 
működéséről még mit sem tudhatnak. A gyökérről szóló szakaszt 
nagyrészt átdolgozva látjuk ; de ezzel csak keveset javúlt. Thomé



t. i. mint a többi német is, merően alaki szempontokat követ s a 
növénytest részeinek fontosságát s működését egészen más helyen 
taglalja. Kár volt a morphologiában ezt a német eljárást meg
hagyni. Hogy Borbás a nem typikus gyökereket mindjárt itt s nem 
az illető növénycsaládok fejtegetése alkalmával említi, az a tanulót 
csak megzavarhatja. A magyar megszokott járulékgyökér kifejezést 
Borbás a német „Nebenwurzel“ mintájára mellékgyökérnek irja; de 
az a szó az eredeti gyökérnek antithesise, míg a fő- s a mellék
gyökér egészen más kategóriát alkotnak. — A következő szakasz 
a szárról, törzsről az előbbi két kiadástól eltérve önálló felfogását 
közli, mely világosabb. Különös, hogy Borbás a ramust gallynak, 
a ramulust meg ágnak nevezi, a mi a régibb használattal, a nép 
nyelvével, de meg az összes európai nyelvek szokásával is hom
lokegyenestellenkezik. — A rügyet tárgyaló szakasz rövidebb és vilá
gosabb, mint az előbbi kiadásban. Helyes, hogy az aestivatió és 
vernatió aprólékosságait elhagyja. — Átdolgozás a levél szakaszá
nak bevezetésén is látható. A hegyelevél kifejezés jó behozatal; de 
következetesen és magyarosan nem al levelet kellett volna írnia, 
hanem aljalevelet, meg azért is, mert állevel is van. A többi Thomé 
fordítása még pedig majdnem szolgai fordítása, a mi pl. a német 
kritikákban eléggé gáncsolt latinosság áttételében nyilvánul : körül
belül négyszer hosszabb, mint széles (azaz hossza körülbelül négy
szer akkora, mint szélessége). A Larix levelei nem bokrosán, hanem 
nyalábosán állnak ^Thoméban : büscheligj. „A karéjos levél öblei és 
czakkjai“ (50. 1.) és „czikkczakkosu (39. 1.) durva germanismusok 
(czimpái és zegzugos helyett). Épen ilyen germanismus a latin szókat 
németes csonkítással írni pl. a 45. lapon nspirál elrendezés,“ a 60. 
lapon „spirál állású.“ Hogy Borbás ezt maga sem helyesli, azt a 
78. lapon olvasható „primőrdiális sejtek“ kifejezéséből láthatjuk. 
A 79. lapon ismét spirál van és spirálisan. — Az 53. lapon ezt 
olvassuk : „103. kép; plantae heterophyllae, felemás növény,“ a mely 
utóbbi kifejezés az 56. lapon más értelemben áll : „ha végre a 
pároséltű és kiilönéltű virágok vegyest vannak ugyanazon a növé
nyen, akkor a növény vegyes virágú (pl. polygama), a virág pedig 
felemás.íl A felemás eddig csupán polygamus értelmében volt hasz
nálatos; már ezért sem szabad neki egyszerre más jelentést tulaj
donítani. Ama fogalomra legföljebb összetételben használjuk ily 
alakban : felemás-levelii. — A melléksz érv ékről szóló szakasz majd
nem változatlanul maradt meg. A virágról írott sem igen vál
tozott ; csupán egyes kifejezések ellen kell felszólalnunk, bár néme
ly ikök már az előbbi kiadásokban is megvan. Hogy tanítványaink 
a virág leírásában kocsán (tengelyképződmény) helyett gyakran 
nyelet (a mely pedig küllőképződmény) mondanak, az elég bőszü
k é i de hogy Borbás e zavart még a III. kiadásban is dédelgeti, 
az semmikép sem menthető. Legföljebb a német nyelv ebbeli tigye- 
fogyottsága (Bliithenstiel, Blattstiel) szolgálhat kifogásul. A „csésze“
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helyett, mely nyelvtanilag kifogásolhatatlan s nyolczvan évi iro
dalmi szentesítést nyert, s melyet Borbás a két első kiadásban 
maga is használ, itt egyszerre „kehely“ áll. Hogy a németek „Kelch“ 
szót használnak, az nem elég észszerű ok az ép oly világos magyar 
elnevezés elvetésére. — Borbás a virág porzóinak elszirmosodását 
e helyen említi meg (a mi helyes) s az ily virágot „teljesének 
mondja; pedig ez utóbbi kifejezés a completus fogalmára kell. Ez 
okból arra a fogalomra „megtelt“ volna jó. — A viráglomb (az 1. 
és II. kiadásban egyszerűen lomb) szintén nem egészen sikerűit szó. 
Borbás ezzel a thyrsust, tehát a virágzat bizonyos nemét akarja jelölni; 
de a 71. lapon a gyümölcslomb már nem a gyűmölcszsúfolatnak bizonyos 
alakja, hanem ez maga, a syncarpium; a 73. lapon pedig a mag- 
lomb a fenyvek termőlevél-zsúfolatát, a tobozt jelenti. E fogalmak 
közt épen nincsen párhuzam ; tehát nem is jelölhetők egyféleképen. 
Hogy e szócsinálás szükséges-e, azt nem vagyunk képesek belátni; 
azt meg, hogy épen a lomb szó, melyet Borbás a 145. lapon (ez 
egyszer elődei nyomán) ismét más (a negyedik) fogalom jelölésére 
kénytelen használni, s mely a köznyelven a fák levélzetét jelöli 
(hatodik fogalom), annyi peripetián menjen keresztül, kárhoztatnunk 
kell. A lombnak hatfélét kell jelentenie, pedig a porzó kifejezés 
botanikai értelmén kívül csupán az írást elcsúfító beporzó homokot 
jelenti és Borbás tőle ezért a botanikában való tartózkodás jogát 
kereken megvonja.*)— Borbás a stamen-t hímnek nevezi (Fazekas- 
Diószegi nyomán), de a pistillumot nem nevezi következetesen 
nősténynek, hanem az 56. lapon „termőnek“ s a 120-ikon „anyá
nak.“ Helyese az ily szóalkalmazás vagy szóújítás? — A nemzet
közi pillangós (német : Schmetterlingsbliitkler, franczia : Papiliona- 
cées, angol: Butterfly-shaped-flowers stb.) helyett az I. és II. kiadás
ban „csónakos“ volt, a Ill-ikban már „vitorlás.“ Igaz, hogy sok 
pillangós virág még álmos fantáziával nézve sem mutatja a pillangó 
képét; de nem is ezt akarjuk vele kifejezni, hanem Tournefort és 
Pontedera iránt akarjuk a pietás csekély áldozatát leróni Itt okos
kodnunk épen nem szabad, mert akkor csónakos meg vitor
lás virág sincs. Az amorphának pl. se csónakja, se evezője, a visz
ketőbabnak (Mucuna pruriens DC) meg vitorlája sincs ! Ily szóalkotás 
a mézválasztó is, mely fogalmilag teljesen helytelen s egyetlenegy 
európai nyelven sem találja mását. A német „Ausscheiden“ nem 
kiválasztás (Auswahl), hanem elkülönítés, kiküszöbölés vagy még 
helyesebben mézképzés ; a nectarium méztartó.

A harmadik és negyedik fejezet a növény testének felépülésé
ről és a növény életéről tetemesen rövidebb lett. E két fejezet az 
előbbi kiadásokban legelői volt s azért összefüggése a többivel nem 
is lehetett nagy ; most azonban az egészszel összefüggnek. Tartal-

*) Magyarázatát a „Magyar állam és a földközi tenger földiratának“ 
XVII. kiadás. I. köt. 22. lapján találjuk : „A hím a virág dísze (v. ö. hímes 
tojás, hímzeni). Más könyvben porzó (v. ö. tinta-porzó).“
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műk a kor színvonalán áll, stílusuk folyékony, kifejezéseik magya
rosak. Sok fölösleges új szó van itt is (pl. a régi áthason(l)ítás 
helyett átsajátítás) a régi rossz alkatúakkal együtt (pl. örvénydék, 
termény). Kár, hogy Borbás a népiest keresve, póriast meg aljasat 
is fölszed; pl. „Elment az én uram, bolond karafi (sic!), Cserfába 
oltott almát keresni.“ (106. 1.).

Az ötödik fejezet, mely a rendszertant tárgyalja, bevezetésében 
s az egyes rendszerek felsorolásában az előbbi kiadásokéval majdnem 
teljesen megegyezik. A növényleirásban már egészen új, válogatott 
rendszert látunk. Az egyes növénykörök közöl a telepesek, mohok 
és edényes virágtalanok taglalása egészen más, mint az eddigi kia
dásoké vagy könyveké. Az egyes növényosztályok bélyegét találóan, 
röviden s érthetően látjuk megjelelve. A jellemzés is szabatos és 
kerek ; ismételgetés, szószaporítás, sorcsinálás, módszeres konferen- 
cziából tankönyvbe csúszott mentegetődzés vagy a gyengék oktatása 
keresve sem találhatók. Az egyes osztályok systematikus részletezése 
helyett a kiválóbb fajokat látjuk kiemelve s az emberhez való 
viszonyukat röviden megjelölve. A ki a könyv e három szakaszát 
az előbbi kiadásokéval s más iskolakönyvekével összehasonlítja, 
örömmel constatálhatja, hogy szerzőnk mind azt, a mi a megértésre 
nem épen okvetetlen szükséges, didaktikai tapintattal megemlítet
lenül hagyja. Közben legyen szabad egy hibára figyelmeztetni. A 
129. lapon ezt olvassuk: „A gombák sejtéiben eddig még sejt- 
magvat. . . .nem találtak.“ Hasonló állítással találkozunk a 77. lapon: 
„vannak sejtek, melyek mindig magvatlanok.“ Minthogy Strassburger 
és de Bary vizsgálatai a sejtmagvat Agaricus, Morchella, Saccharo
myces és más gombák sejtéiben kiderítették s erről szóló dolgoza
taik már 1884-ben jelentek meg, ez állítás a harmadik kiadásban 
már nem korszerű. — A növénycsaládok egyes alosztályainak 
csoportosítása részben Prantl, részben Luerssen, részben Thomé 
könyvének sorrendére vall. A legtöbb növénycsalád jellemzése 
Thomé könyvének megfelelő soraival egyezik meg. Az egyes ren
dek, családok, nemek vagy fajok elnevezése nagyobbára zamatos 
magyarságú ; néha azonban a fogalmat nem fejezi k i; pl. Csopor- 
tosviráguak (Aggregatae); tán jobb volna : Halmozott- vagy Zsúfolt- 
viráguak. Néha meg a tájszólás szűk hangtanának bilincsei a meg
szokott szóalakot teljesen eltorzítják; pl. csanál (csalán helyett), 
hélyakút (héjakút azaz mácsonya helyett), bojtorvány (bojtorjány 
helyett) stb. ; de még a tájnyelvi alakok hajhászásában sem látunk 
következetességet, pl paraj (193. 3. sorban) és kakastaréj (ugyanott 
alulról a 2. sorban). — A legtöbb növénycsalád csupán általános 
jellemzésben részesül, melyhez néhány hasznos növény nevei s 
fölhasználásának megjelölése járul. Egyes családot vagy nemet 
részletesebben ismertetve is látunk. így a búza mívelt fajait, a 
tenyvek nemeit, a nefelejts, a tölgy, juhar, hárs, ibolya és boglárka 
íajait systematikus ismertető jeleik szerint találjuk összeállítva.
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A tanuló ily módon a növények meghatározásában némi ügyességet 
szerezhet, úgy hogy maga tovább önállóan dolgozhatik. A példák 
kiválasztása is jó, a mennyiben e fajok viritása az egész iskola
évre oszlik el.

A müvet befejező hatodik fejezet a növények földrajzával 
foglalkozik. Ez a Thomé-féle könyv (az első és második magyar 
kiadás) megfelelő részével csupán tárgyában egyezik meg ; ellenben 
kidolgozása a szó legjobb értelmében eredeti. Az elterjedést és 
faj beli gazdagságot, a termetet s az alakok társasulását a termé
szet körülményeivel világosan látjuk egybevetve s megkapó pél
dákkal illustrálva. A fejezet a földteke növényterűleteit csak futó
lag sorolja fel; de Európa és hazánk tetmészetes flóráit Borbás 
saját tanulmányainak és tapasztalatainak gazdag tárházából merített 
jellemzésben találjuk bemutatva.

A betűrendes név- és műlajstrom hiánya nagyon megérezhető. 
A könyv ezíme a régi maradt; de ez az ismételgetés a furcsaságot 
nem védheti meg. „A növényország tankönyve“ analógiájára írhat
nánk Állatország, Emlősök vagy Négykezűek tankönyvét. A köny
vet díszítő képek túlnyomó számban Thomé könyvéből származnak, 
egyesek Prantléből, egyesek egészen újak. A Thomé-féle rajzok közül 
egy-kettő bizony gyarló ; néhányuk meg épen helytelen, pl. a 328. 
kép, melynek antheridiuma saját magának tartójába megy vissza. 
A nyomás tiszta, csak itt-ott van vagy felfordúlt rajz (pl. az 53.), 
vagy helytelen utalás (pl. a 36. lap 11. sorában alulról: „v. ö. 59,“ 
pedig 62-nek kellene állania), vagy sajtóhiba. Mindezt egy kis jó
akarattal ki lehet igazítani.

A mondottakban kifejtettem, hogy oly könyv van előttünk, mely 
a középiskola idejének s értelmi fokának körülményeivel komolyan 
számot vet. A hibákat és hiányokat megjelöltem s az érdemeket 
kiemeltem ; ezzel letehetném a tollat. Azonban a természetrajz, 
különösen pedig a növénytan nyelvezetének kérdése oly fontos, hogy 
Borbás könyvének állását e téren általános szempontból is ügye 
lemre kell méltatnunk. A gondolatok kifejezésének módja eddigi 
iskolakönyveinkben egészen német. Nemcsak a szóképzésben, a szó
rendben, szóvonzat vagy a szenvedő alak használatában, hanem még 
a mondatrészek egymás alá vagy mellé való rendelésében is németesen 
írtunk, sőt kínos szolgaisággal utánoztuk még a németes mondat
részeket is. Borbás könyve e tekintetben is haladt. Akárhányszor 
találkozunk a melléknévi jelzők németessége helyett jó magyar 
birtokviszonynyal, kopulás melléknévi állítmány helyett személyra- 
gos igével. Ily haladás láttára egyes németességeket megbocsátha
tunk. Bizonyos, hogy a következő kiadásban még ezek is eltűnnek. 
Ha ismertetésünkben ez észleletünket nem hangoztatjuk, mulasztást 
követünk el. De ugyanennek vádja érhet bennünket, ha Borbás 
állását a műszavak kérdésében szó nélkül hagyjuk. Borbás erről 
az előszóban nyilatkozik. Ott elmondott szabályait mindegyikünk
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helyesli; de gyakorlati alkalmazásuk ellen fel kell szólalnunk. Bor
bás t. i. a műszavak tekintetében a nyelvtan szabályainak kötelező 
voltát elfogadva a gyártott kifejezéseket elveti *); de jó alkotá
siakkal való helyettesítésüket oly módon végezi, mintha mások e 
téren nem tettek volna semmit. A rossz képzésű szónak néba még 
kiigazított alakját sem akarja megtartani, hanem egészen újjal 
helyettesíti; pl. a porzó (a helytelen poroda javított alakja) helyett: 
hím, álarczos (álczás rossz szó helyes alakja) helyett: csukott ajkú 
stb. Az ily kifejezések történelmi vagy nemzetközi fontosságúak; 
azért ezeket a haladás és idegen nyelvű művek megértése érdeké
ben kímélni kell. Ugyanezen szempont őrködjék az ilyenek fölött, 
mint pillangós virág, mogyorófélék, Coryleae (nem gyertyánfafélék, 
Carpineae) stb. Sok hibás szó helyett népiest látunk, de tájszólás 
alakjában. Borbás a tájszólásnak annyira hódol, hogy így ír: viaszk, 
halló, pelyva, csanál, tulipánt stb. Nyugodtak vagyunk abban, hogy 
az ország egyetlenegy középiskolájában sincsen olyan fésületlen 
beszédű ember, a ki a többiről nem is szólva, csak a népnyelvi 
szókat ne irodalmi, hanem nyers provincziális alakban követelje. 
Azért liiszszük, hogy Borbás a könyv jövő kiadásában e hibáját is 
kiigazítja s a jól induló művet még használhatóbbá teszi.

(Budapest.)
Dr. Fialowslci Lajos.

LAPSZEMLE.

Tornatanításunk hibái czím alatt a Tornaügy 7. és 8. szá
mában érdekes és tanulságos ezikk olvasható Súlyzó tói. Főbb pontjait 
röviden jónak látjuk összefoglalni, mert nagyon kivánatos, hogy mentül 
többen szerezzenek róla tudomást.

A rendgyakorlatokkal kezdve a parancsszó pontos és rögtöni vég
rehajtását hangsúlyozza. Nagy hiba, hogy itt-ott a sorakozás vezérlése 
után az osztály egyik fele még egyébbel foglalkozik, vetkőzik, vagy lár- 
mázik. Mi hozzá tennők e méltó megrováshoz, hogy a tornagyakorlatok, 
de kivált a rendgyakorlatok alkalmával lehetőleg katonai fegyelmet kíván
nánk, természetesen egyoldalú és túlzott merevség nélkül. De részünkről 
nagyon kívánatosnak tartjuk, hogy a tornaóra ne lazitója legyen a többi 
óra fegyelmének, hanem hathatós támogatója. Helyesen kívánja továbbá 
a ezikkíró, és fegyelmi tekintetből is fontos, hogy a szabadgyakorlatokhoz

... *) P,e azért termény (103. 1.), jegecz (89. 1.), rovar (107. 1.) és mások
türelmi barczát“ kaptak.
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is rendgyakorlatok által állítsuk fel a fiúkat, hogy a kellő tért nyerve 
egymást a szabad mozgásban ne akadályozzák. A rendgyakorlatokhoz való 
felállítás a tornaterem közepén történjék. A jobb és balszárnyat s az 
arczvonalat nem szabad felcserélni, összetéveszteni. Megtörténik ugyanis, 
hogy a vezérlő megfordított arczvonallal és így felcserélt jobb- és bal- 
szárnynyal dolgozik s ezt időközben elfeledvén, ismét h á tra  a r c z -ot vezérel.

Tévedések vannak a kettős re n d e k  képzésében. Itt is a katonai 
szabályzatot kell követnünk. Helytelen pl. egy sorból rendeket képezni 
a helyett, hogy előbb szakaszt alakítanánk belőle s ezeket párokra osztva, 
oldalsorból fejlődtetjük; a ketteseket úgy, hogy az egyik kettős az egyes 
párok közé, a másik pedig kívül jut,

Hiba igen lassú ütemben végeztetni a járást, holott a gyermek ter
mészetesen gyorsabban rakja a lábát, mint a felnőtt ember. A számlálás 
szerint való járatás is csak a tornázás kezdetére való.

Minden rendgyakorlatot, melyet a tanulók rövid magyarázatunk alap
ján meg nem értettek, szemléltessünk 4 — 6 fiúval.

A szabadgyakorlatoknál még jobban kell ügyelni a rendre, fegye
lemre. Sok helyen a tanulók egy része már akkor próbálgatja a gyakor
latokat, mikor azt a tanítója még csak mutatja, a helyett hogy pontosan 
megfigyelné a megmutatott gyakorlatot.

Hibáztatja a czikkíró a sok elméleti magyarázást. Abban teljesen 
igazsága van, hogy a to rn a ó rá b a n  a sok beszédnek nincs helye, ott cse
lekedni kell, gyakorolni kell a testet. Itt azonban rá akarunk mutatni 
arra, hogy tanulóinknak okvetetlenül szükségük van arra, hogy tud
ják, hogy ennél vagy annál a gyakorlatnál testük melyik része van 
kiváló működésben, szóval szükségük van arra, hogy szervezetük func- 
tiójáról helyes képet nyerjenek. S ez most már lehetséges lesz az 
egészségtan tanulása alkalmával. Az egészségtan tanárának lesz a fel
adata s valóban legyen is, hogy a tornázásnak mintegy elméletét is meg
tanítsa s a tornatanítónak egyszerűen csak gyakorlatilag kelljen kiegészí
tenie a nyert elméleti okulást egyszerű hivatkozással az ott tanultakra. 
Szóval kívánatos —  s ezt annyival inkább hangsúlyozzuk, mert a czikk
író nem foglalkozik e kérdéssel — hogy a tornának és egészségtannak 
tanárai úgyszólván karöltve működjenek ; egymás működését folytonos figye
lemmel kisérjék, egymás óráján legtöbbször jelen legyenek.

Ha valamely szabadgyakorlat nem sikerült, csináltassuk számlálás 
után, azaz részenként s ekkor javítsuk a h ibákat; ha a rendes ütemű 
gyakorlásban is ismétlődnek a hibák, rögtön félbe kell szakítani a gya
korlatot s újra meg kell mutatni. Vagyis hibát elnézni itt nem szabad.

Sürgeti még a czikkíró a vezérszavak következetes és egységes 
használatát, az élénk hanghordozást, a végszó erős hangsúlyozását. Élénk
ség, buzdítás, nem egyhangúság.

Áttérve a szer  g y a k o r la to k ra  helyesen hibáztatja a czikkíró azt az 
eljárást, hogy némely tanító egy-egy fiú vezetése alatt tornáztat . 8— 10 
fiút, vagy két csapatra osztva, mindeniket más szeren foglalkoztatja. A 
felvigyázás mindkét esetben nehéz. Ha osztálytornázáshoz jól felszerelt
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terem van, úgy hogy 6— 8 fiút egyszerre lehet foglalkoztatni, akkor ma
radjanak a fiúk egy szernél s a tanító folytonos felügyelete alatt.

Hibáztatja a czikkíró a túlságos és fölösleges formaságoskodást. 
Vannak, kik az ugrásnál mindannyiszor megcsináltatják a lábujjállást, a 
guggolást stb. s fölösleges dresszurával kínozzák a fiúkat. Az ily es lényeg
telen formaságoknak inkább csak kezdetben van helye.

Hangsúlyozza, hogy rendszeresen és czélszerüen következzék egyik 
tornaszer a másik után. Egy-egy tornaórára két tornaszer elég, de helye
sen kell összeválasztani. Hibáztatja az igen távol és igen magas ugrást, 
a mi már csak 1— 2 fiúnak sikerűi, míg a többi félre áll. Födolog minden 
gyakorlatnál a fokozatos haladás.

Több tanúlságos megjegyzés van még e czikkben, melyek minden 
tornatanítóra nézve érdekesek és fontosak.

Cs. J .

KÖZOKTATÁSI SZEMLE.

B E L F Ö L D .

A tanárvizsgálati szabályzat.
A Közoktatásügyi Tanács megkezdette a tanárvizsgálati szabályzat 

revisióját és április 29-én tartott ülésében a közoktatásügyi miniszter 
által hozzá intézett ama kérdés fölött határozott: nem kellene-e a 
tanárvizsgálatnál most fennálló megkülönböztetést fő- s melléktárgy között 
elejteni ? A Tanács, melynek kebelében az erre vonatkozó vélemények 
nagyon megoszoltak, úgy hogy a határozathozatalt a pro és contra sza
vazatok egyenlősége miatt már egyszer el kellett halasztani, ez ülésében 
szótöbbséggel a megkülönböztetés elejtése mellett határozott, s ezzel a 
közoktatásügyi kormány intentióinak is eleget tett. Mi is helyeseljük a 
Tanács határozatát, habár a tanárvizsgálati bajok kútforrását nem az 
eddigi szabályzat e pontjában, nem is a szabályzatban általában, hanem 
az egyetemi tanítás módjában s a tanárvizsgáló bizottság eljárásában 
keressük. A kormány a tényleges bajt abban találja, hogy alkalmazott tanárai
nak nem veheti teljes hasznukat, mert a tanár a maga úgynevezett mellék
tárgyában sokszor nem bír azzal a készültséggel, hogy minden osztályban 
szakavatottan taníthassa; holott a tanárvizsgálati szabályzat világos inten- 
tiója az, hogy a jelölt a melléktárgyban is legalább is annyira jártas
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legyen, hogy a középiskolában taníthassa. A „főtárgyában a jelölt tudo
mányos, a melléktárgyban didaktikai készültségének adja bizonyítékát. 
A melléktárgyból a követelmények oly minimumot jelentenek, mely 
teljesen kielégíti a középiskolai tanítás szükségleteit, a főtárgyból a 
követelmények a tanítás éltető forrásának, a haladás feltételének, a tudo
mányos kutatás képességének biztosítására szolgálnak. Ha az adminis
tratio ennek daczára nincs megelégedve a tanárképesítés eredményeivel, 
másban kereshető-e annak oka, mint az egyetemi tanítás módjában és a 
tanárvizsgáló bizottság eljárásában ? Ha a jelölt melléktárgyából annyit 
se tud, a mennyire a középiskolában szüksége van, nem bizonyítja-e ez 
eléggé, hogy a bizottság a főtárgyra vonatkoztatta a melléktárgyra szóló 
követelményeket ? S e szempontból tekintve a kormány kívánságának megvan 
a maga értelme. Ha a tanárvizsgáló szabályzat ezentúl nem tesz különb
séget a két tárgy között, a jelöltnek mind a két tárgyból kell majd azt 
a minimumot tudnia, mely nélkül a tanítás gépezete nem működhetik 
akadálytalanul. Igaz, hogy ezzel félig-meddig lemondtunk — elvben —- 
ama mélyebb tudományos kiképzésről, melyet a szabályzat contemplált, 
midőn különbséget állapított meg fő- és melléktárgy között ; de e vesz
teséget könnyebben elviselhetjük, ha meggondoljuk, hogy ama mélyebb 
tudományos kiképzés is csak elvben volt meg. Valamint a tanárképzés 
eddigi módja nem segítette elő e mélyebb kiképezést, hanem a szerencsés 
véletlenre bízta, úgy a megváltozott szabályzat nem fogja megakadá
lyozni sem. A paragrafus nem fog ártani a szerencsés és törekvő tehet
ségnek. de azoknak, a ki ka paragraphus után indúlnak, jótékony sar
kalló gyanánt fog szolgálni, hogy kötelességeiknek eleget tegyenek. — A 
Tanács szavazatát élénk vita előzte meg, melynek főbb pontjait a követ
kezőkben ismertetjük :

A kormány képviselői a gyűlésen több ízben kiemelték, hogy nem 
az ellen van panasz, hogy a magasabb képzettséggel biró tanár túllépi 
tanításában a középiskolai oktatás határait s túlcsigázott követelésekkel 
terheli meg a tanítványokat; ilyesmi vagy egyáltalán nem, vagy csak 
nagyon ritkán fordul elő; a baj abban van. hogy a tanárok a mellék- 
tárgyukban gyöngék, kevésbbé foglalkoznak vele s nem képesek mellék
tárgyakat valamennyi osztályban tanítani. E bajon az igazgató vagy 
főigazgató egyszerű tanácsa nem igen segíthet. Paedagogiai tekintetek is 
teszik kívánatossá, hogy a felső osztályokban is, de főkép az alsóbbakban 
a tárgyak csoportosíttassanak s egy-egy tanár kezében több tárgy legyen. 
Ezt a tanárképesítés mai módja mellett nem lehet mindig keresztülvinni. 
A melléktárgyakban való csekélyebb készültség a módszeres tanácskozá
sokban is érezhető. A mit a szaktanár előad, azt többnyire egyszerűen

48Tanáregyesületi Közlöny. XX.
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elfogadják, nincs második tanár, ki a tanügyhöz alaposan tudna hozzá
szólni. Az érettségi vizsgálat alkalmával is mutatkozik e baj. E vizs
gálat czélja számot adni a tanulók értelmi érettségéről, de egyszer
smind tükre a tanárok harmonikus működésének. Rendesen itt is úgy 
van. hogy a tanár jegyet ád s ehhez más tanár hozzá nem szól. A mai 
tanárképzés elég magas fokú. de nem elég széleskörű. Némelyik ama 
tantárgyból, mely nem az ö tárgya, annyit se tud, hogy az olvasmány 
tárgyalásánál a szükséges magyarázatokat tudná adni. Ha valamely tanár 
beteg, sokszor nincs az intézetben senki, ki a tárgyat átvehetng. Azért 
szükséges a tanárok képesítésének bővítése, mint pl. Poroszországban. 
Ausztriában van. A törvény is szakismeret tekintetéből megkívánja, „hogy 
az illető két vagy három középiskolai tantárgyban“ mutassa ki képzett
ségét. A tanár ne legyen specziálista valamelyik szakban, hanem ismerje 
a rokon szakok alapvető tanait is. Legkívánatosabb volna, ha a vizsgálat 
három tárgyra terjedne ki. Az 1882-iki tanárvizsgálati szabályzat is gon
doskodik arról, hogy a jelölt a második tárgyban is kellő jártasságot 
tanúsítson, de meglehet, hogy itt-ott a vizsgálat e tárgyban mégis kissé 
lanyhább volt. Nagyobb szigorúságot kell a jövőben alkalmazni, mit az 
1885. pótrendelet is sürget. A praxis eléggé mutatja, hogy még mindig 
vannak lényeges hiányok. Oda kell törekednünk, hogy tanáraink széles 
általános műveltséggel bírjanak. Minden reformot, mely ez irányban halad, 
üdvözölni kell, mert egy lépéssel előbbre visz bennünket. A külföld pél
dája is eléggé jelzi a teendőket. -— Az ennek alapján megindult élénk esz
mecseréből fölemlítjük a következőket: A fő- s melléktárgy közti különb
ség megszüntetése többféle módon történhetik, vagy a főtárgy alábbszál- 
lítása. vagy pedig a melléktárgy emelése által ; az előbbit mindenképen 
perhorreskálni kell : ez lesülyesztené a tanárok munkaerejét, nem vár
hatnék tőlük se a tudomány előbbrevitelét, se a tudományos szellem 
terjesztését. A fődolog, hogy a tanár megfeleljen a középiskola feladatá
nak. ha ezenfelül a tudomány önálló mivelője is, annál jobb. de ez nem 
lehet kiképzésében az uralkudó szempont. A mostani rendszer védelméül 
fölhozták, hogy a szabályzat mind a két tárgyra nézve egyenlő képzett
séget követel, e mellett azonban a tudományos foglalkozásra való serken
tés érdekében még követeli, hogy a jelölt az egyik szabadon választott 
tárgyban részletes, irodalmi tanulmányon alapuló képzettséget tüntessen 
föl. Úgy látszik, a szabályzatot revisió alá kell fogni s annak egyéb 
követelményeit közelebbről meghatározni. Az elnök úgy látja, bőgj' a 
főtárgy elnevezése nem volt szerencsésen megválasztva, így hiszi, elejt
hető. a nélkül, hogy a követelményeket alább kellene szállítani. Hogy 
mind a két tárgyban a követelmények egészen egyenlők legyenek, azt a 
mathematikánál s physikánál lehetetlennek tartja. De azért, ha a jelölt az 
egyik tárgyból magasabb képzettséget tüntet is föl, meg kell követelni 
tőle, hogy a másikból is annyit tudjon, a mennyi a középiskola érdeké
ben szükséges. A szavazásnál a legtöbb jelen volt egyetemi s műegyetemi 
tanár a különbség megszüntetése ellen szavazott. A részletes javaslat 
kidolgozására külön bizottságot fognak kiküldeni. — Az ülés második
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tárgya volt a magyar nyelvből való tanári vizsgálat újból való szabályo
zása. Elhatároztatott, hogy a linn-ugor nyelvrokonsági ismeretek már az 
alapvizsgálaton követeltetnek.

A középiskolák tankönyveiről. Több oldalról panasz merült föl, 
hogy a középiskolákban a tanártestületek a tankönyveket gyakran és 
szükségtelenül változtatják. A közoktatásügyi minisztérium, hogy e panasz 
mibenvoltáról meggyőződést szerezzen, megfigyelés alá vette a folyó tanév 
elején történt változásokat s a következő érdekes, a panaszokat nem 
éppen igazoló eredményt találta. A minisztérium vezetése alatt álló közép
iskolákban van 2588 tankönyv és 2064 olvasókönyv és auctor. Ezek 
közül változott 254 tankönyv és 127 olvasókönyv és auctor. E vál
toztatások egy része nem approbált tankönyveknek approbáltakkal való 
fölcserélésére esik, egy másik része a tantervek változása folytán vált 
szükségessé, egy harmadik része külföldi kiadású auctoróknak hazai 
kiadásokkal való fölcseréléséből származott, míg egy negyedik része a 
tanári testületek meggyőződéséből származó szabad választás eredménye. 
Kitűnik tehát, hogy e változtatások legalább részben középiskolai okta
tásunk rendszeres megállapodásának szükséges és jótékony eredményei s 
némi biztosítékúl szolgálnak arra nézve, hogy e megállapodással együtt 
megszűnnek. Még nem nagyon rég attól kellett tartanunk, hogy a kor
teskedés és pajtáskodás beveszi magát erre a térre is, a tankönyvek 
gomba módra keletkeztek s — mi tűrés-tagadás —  némelyik közölök a 
rossz gombától csak abban kölönbözött, hogy kártékony hatását nem 
lehetett oly könnyen kimutatni. De mennél normálisabbak lesznek viszo
nyaink, annál alább hágy a tankönyvíró viszketeg, nem a tankönyvírók 
jóvoltából, hanem a magyar tanárság józan és lelkiismeretes magatartása 
folytán, mely a rossz tankönyveket némelykor kissé soká tartó, de azért 
mégis csak elkerülhetetlen végű halálküzdelemre ítéli. A míg ez a 
processus nem érik meg egészen, nem hogy sajnálnék, hanem ellenke
zőleg örömmel veszszük a tankönyvváltozások hírét, mely ma már igen 
sok esetben az alkalmatlan tankönyvek kiküszöbölését jelenti.

Kormányképviselők a felekezeti középiskolák érettségi vizsgá
lataihoz. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter a felekezeti 
középiskolák folyó tanév végén tartandó rendes érettségi vizsgálataihoz 
a középiskolai törvény 23. §-a alapján a következő kormányképviselőket 
küldte ki :

Dr. Ásbótli Oszkár budapesti egyetemi ny. rk. tanárt az újvidéki 
gör. kel. szerb főgymnasiumhoz;

Veress Ignácz nagyszebeni áll. főgymnasiumi igazgatót a brassói 
gör. kel. román főgymnasiumhoz ;

4 8 :
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Békéssy Gyula debreczeni tank. kir. főigazgatót a debreczeni. mára- 
marosszigeti és hódmezővásárhelyi ev. ref. főgymnasiumoklioz ;

Dr. Beöthy Zsolt budapesti egyetemi ny. r. tanárt a sárospataki s 
miskolczi ev. ref. főgymnasiumokhoz ;

G-önczy Pál miniszteri tanácsost a budapesti ev. ref. főgymnásiumhoz ;
Dr. Törölt József debreczeni ref. főiskolai tanárt a kecskeméti és 

nagykőrösi ref. főgymnasiumokhoz ;
Dr. Csilcy Kálmán műegyetemi tanárt a halasi ev. ref. főgym- 

nasiumhoz;
Dr. Kerkapoly Károly v. b. t. tanácsos s budapesti egyetemi r. 

tanárt a csurgói és pápai ev. ref. főgymnasiumokhoz;
Dr. Szász Béla kolozsvári egyetemi tanárt a nagy-enyedi és szász

városi ev. ref. főgymnasiumokhoz ;
Dr. Szabó Károly kolozsvári egyetemi tanárt a kolozsvári s maros- 

vásárhelyi ev. ref. főgymnasiumokhoz ;
Dr. Hegedűs István kolozsvári egyetemi tanárt a székelyudvarhelyi 

és zilahi ev. ref. főgymnasiumokhoz ;
Dr. H unfá lvy  János budapesti egyetemi ny. r. tanárt a kézsmárki 

és szepesiglói ev. ág. főgymnasiumokhoz ;
Dr. Grömöry Oszkár miniszteri tanácsost a budapesti ev. ág. főgym- 

nasiumhoz;
Zsilinszky  Mihály orsz. képviselőt a pozsonyi és a soproni ev. ág. 

főgymnásiumhoz ;
Dr. Scholtz Ágoston budapesti egyetemi tanárt a szarvasi ev. ág. 

főgymnásiumhoz;
Dr. Heinrich  Gusztáv budapesti egyetemi tanárt a rozsnyói ev. ág. 

s a rimaszombati egyesült protestáns főgymnásiumhoz ;
Dr. Medveczky Frigyes budapesti egyetemi tanárt a selmeczbányai, 

s az eperjesi ev. ág. főgymnasiumokhoz ;
Elischer József nagyszebeni tank. kir. főigazgatót a nagyszebeni 

ev. ág. főgymnásiumhoz s főreáliskolához, továbbá a medgyesi. segesvári, 
beszterczei és brassói ev. ág főgymnasiumokhoz ;

Dr. Berde Áron kolozsvári egyetemi tanárt a kolozsvári unitárius 
főgymnásiumhoz.

Miniszteri biztosok az idei érettségi vizsgálatokhoz. A vallás- és 
közoktatásügyi m. k. miniszter a rendelkezése s közvetetten vezetése alatt 
álló középiskolák folyó tanév végén tartandó rendes érettségi vizsgálatai
hoz a következő miniszteri biztosokat küldte ki :

a) g y m n a s i u m  o k h o z  :
Dr. H a jn ik  Imre budapesti egyetemi ny. r. tanárt a budapesti Y. 

kér. kir. kath. főgymnásiumhoz;
Dr. Asbótli Oszkár budapesti egyetemi ny. rk. tanárt a budapesti 

László Mihály-féle magán-főgymnasiumhoz ;
Dr. Kondor Gusztáv budapesti egyetemi ny. r. tanárt a váczi ke

gyesrendi főgymnásiumhoz ;
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B artal Antal gyakorló fögymnasiumi igazgatót a nyitrai róm. kath. 
főgymnasiumhoz ;

Dr. Ábel Jenő bpesti egyetemi ny. rk. tanárt a rozsnyói róm. kath. 
főgymnasiumhoz ;

Dr. b. Eötvös Lóránt bpesti egyetemi ny. r. tanárt a nagybányai 
róm. kath. főgymnasiumhoz ;

Dr. Szinnyei József kolozsvári egyetemi ny. rk. tanárt a kolozsvári 
róm. kath. főgymnasiumhoz ;

Dr. A bt Antal kolozsvári egyetemi ny. r. tanárt a balázsfalvi és 
belényesi gör. kath. főgymnasiumokhoz;

Dr. Szamosi János kolozsvári egyetemi ny. r. tanárt a brassói róm. 
kath. főgymnasiumhoz ;

Dr. Fröhlich  Izidor bpesti egyetemi ny. r. tanárt a szabadkai községi 
főgymnasiumhoz ;

P. ThewrewTi Emil bpesti egyetemi ny. r. tanárt a fehérvári róm. 
kath. főgymnasiumhoz ;

Dr. B udenz  József bpesti egyetemi ny. r. tanárt a győri róm. kath. 
főgymnasiumhoz.

b) r e á l i s k o l á k h o z :
Dr. llosvay  Lajos műegyetemi r. tanárt a budapesti IV. kér. köz

ségi és V. kér. állami főreáliskolához ;
K lein  Gyula műegyetemi r. tanárt a körmöczbányai áll. főreál

iskolához ;
Dr. M ariin  Lajos kolozsvári egyetemi ny. r. tanárt a dévai áll. 

főreáliskolához ;
Dr. König  Gyula műegyetemi r. tanárt az aradi áll. főreáliskolához ;
Kriesch János műegyetemi r. tanárt a székesfehérvári áll. főreál

iskolához ;
Asbótli Emil műegyetemi r. tanárt a soproni áll. főreáliskolához.
A miniszter e vizsgáló biztosok eljárásához ez évi rendeletében is 

az illető viszonyokhoz való illeszkedés figyelembe ajánlása mellett a fele
kezeti középiskolák érettségi vizsgálataihoz kirendelt kormányképviselők 
számára 1884. évi 18,514. sz a. kelt rendeletével kiadott Utasítást 
adja vezérfonalul. Megjegyzi azonban, hogy e vizsgáló biztosoknak az 
ezen utasításban megszabott vizsgálati ellenőrzésen felül legfőbb teendő
jük lesz, megvizsgálni vájjon a tanintézet tanterve egészben és részleteiben 
megfelel-e a főiskolák igényeinek, vájjon a tanintézet felkarolja-e a 
középiskolákban követelhető mérték szerint a tudomány és módszer újabb 
vívmányait, hogy a főiskoláknak megadhassa a tudomány haladása szerint 
megkívánható alapot, vájjon a tanintézet fölszerelése, különösen az egyes 
tanszakokat illetőleg a tudomány haladásával lépést tart-e? E megvizs
gálás alapján érintkezzék a biztos az egyes tanárokkal is, megadva nekik 
a haladásra a kellő tanácsokat. Más részt iparkodjék a biztos .meggyő
ződést szerezni a tekintetben is, mely határig lehet a főiskoláknak menni 
a középiskolák irányában támaszható követelményekkel, hogy e meggyő
ződést átvive a főiskolához, ott tájékoztatást nyújtson a tekintetben,



mennyire kell a főiskolának a kezdetnél leszállani, hogy a középiskoláktól 
nyert alapon kellő sikerrel tovább építhessen.

A miniszteri biztosok kiküldését igen jótékony intézménynek tart
juk, csak két megjegyzést bátorkodunk ez alkalommal megtenni. Míg a 
gymnasiumokhoz, igen helyes felfogásból indúlva, kiküldenek természet- 
tudósokat is, hogy a természettudományi oktatás állapotáról a gymna- 
siumokban meggyőződést szerezzenek, addig a reáliskolákhoz, igaz ugyan 
hogy egyetemes műveltségű, de mégis csak a természettudományokban 
szakférfiakat küldenek ki, holott a reáliskolák humanistikus műveltségét 
is kellene a főiskolák szempontjából behatóbb bírálat alá bocsátani. A 
reáliskolák nem küldenek ugyan sok tanulót az egyetemre, ámbár ezentúl 
tán nagyobb számmal küldenek majd, de a biztosokat nemcsak az egye
tem kedvéért küldik ki, hanem, mint a közölt utasításból is kitűnik, 
hogy a középiskolákra hatással legyenek s az administratiónak is becses 
fölvilágosítással szolgáljanak. Nagy fontosságúnak tartanók továbbá, ha a 
beérkezett jelentések kellően megválogatva és a szükséges discretió köve
telményei szerint, közzé tétetnének. Nagyobb körök okúihatnának azután 
belőlük s ez az okulás főleg a középiskolai oktatásnak válnék hasznára.

A tiszántúli ref. egyházkerületi közgyűlésen némely fontos 
határozatot hoztak középiskolai ügyekben. Tárgyalták a gazdasági tanács 
javaslatát a főiskolai tápintézet újjászervezése tárgyában. E javaslat sze
rint a tápintézet házilag kezeltetnék s a növendékek nemcsak ebédet, hanem 
vacsorát is kapnának, számszerűit 300-an. Kiss Albert azt hiszi, hogy még 
a jövő tanév elején az újjászervezés nem létesíthető, mert építkezési 
költségekre is kell számítani. Elek Lajos védi a javaslatot és a következő 
tanév elején akarja a tápintézetet felállíttatni. Révész Bálint felszólalása 
után a javaslat visszaadatott a gazdasági bizottságnak, hogy a jövő köz
gyűlésre egy, minden irányban konkret javaslatot adjon be. A tanári 
kar indítványára a főiskolai énekoktatás ügye szabályoztatott s az ének 
ismereteknek hallgatása a gymnasium növendékeire s a hittanhallgatókra 
is kötelezővé tétetett. Szükségesnek mutatkozik egy zenetanári tanszék 
rendszeresítése. Mindezek egyelőre pénzügyi tekintetből csak elvileg fogad
tatnak el. Az egyházmegyék felhivatnak, hogy a zenetanári tanszék alap
ját adományokkal növeljék. A mezőtúri gymnasium  ügyét soronkívül 
vették elő. Jóváhagyatott az egyház ama kérelme, ‘hogy gymnasiumának 
felépítésére 30,000 forint kölcsönt vehessen fel. A Debreczenben tervezett 
bölcsészeti tanfolyam  szervezésének kérdése bővebb és alaposabb javaslat- 
tétel végett visszaadatik a tanári karnak és gazdasági bizottságnak, hogy 
a legközelebbi közgyűlésen újra adja be. A vita folyamán felállott Kovács 
Ferencz hódmezővásárhelyi lakos, volt országgyűlési képviselő s lelkes 
éljenzés közt 2000 frtos alapítványt tett a Debreczenben felállítandó
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bölcsészeti facultás felállítására. Ez utóbbi kérdés kiváló fontossággal bir. 
Ha e bölcsészeti facultás létesül, s a közoktatásügyi minisztertől oly 
felsőbb iskolai tanfolyamnak ismertetik el, melyen a középiskolai törvény 
61. §. 2. pontja értelmében a tanárjelölt tanulmányait folytathatja, akkor 
a reformátusok külön tanárképzést szervezhetnek: a tanárképesítés joga 
azonban továbbra is az állam kezében marad, illetőleg az állami kinevezés 
útján összeállított vizsgáló bizottságok tiszte.

Felekezeti iskolák állami segélyezése. Trefort vall. és közoktatás- 
ügyi miniszter addig is. míg a felekezeti középiskolák állami segélyezése 
ügyében a szerződések megköttetnének, az 1887— 88. tanévre a zilahi 
ev. ref. gymnasiumnak 5500 frt, a szászvárosi ev. ref. gymnasiumnak 
5000 frt, a sepsiszentgyörgyi ev. ref. gymnasiumnak 3500 frt, a csurgói 
ev. ref. gymnasiumnak 4000 frt, a miskolczi ev. ref. gymnasiumnak 
3500 frt, a kolozsvári unitárius gymnasiumnak 3800 frt fentartási se
gélyt adott. —  Ezenfelül építkezésre és felszerelésre egyszeri segélyül a 
budapesti ev. ref. gymnasium kapott 20,000 frtot. a zilahi 4000 frtot, 
a szászvárosi 6000 frtot, a mármarosszigeti (leégett épületének helyre- 
állítására) 10,000 frtot.

K Ü L F Ö L D .

Az osztrák közoktatásügyi miniszter rendelete az osztályo
zásra és a gymnasiumi Írásbeliekre vonatkozólag. Az osztrák köz- 
oktatásügyi miniszter hivatalos lapja (Verordnungsblatt stb. 1887. X.) a 
fenti czím alatt a következő rendeletet közli : 1. Több ízben tapasztal
tatok, hogy a félévi osztályzatok megállapításánál nem járnak el min
denütt a kívánatos egyforma módon, továbbá, hogy a tanuló összes tudá
sának biztos és igazságos megítélésére nem szerzik meg mindig a szük
séges alapot.

így megtörténik, hogy az oly tárgyakban, melyekből írás- és szóbeli 
vizsgálatokat tartanak, a félévi osztályzatot vagy csak az írásbeli, vagy 
pedig csak a szóbeli egyes vizsgálatok eredménye alapján állapítják meg, 
továbbá, hogy csekély óraszámú tantárgyakban még az alsóbb osztályok
ban is csak két vagy három egyes vizsgálat eredménye szolgált a tanuló 
végleges osztályozásának alapúi.

E bajok megszüntetése czéljából külön elrendelem, hogy a félévi 
osztályzatok megállapításánál a tanulóknak m ind  szóbeli, m ind  Írásbeli fele
letei és dolgozatai vétessenek számításba, hogy a bizonyítványi osztályzat 
a tanuló egész félévi munkájának eredménye s egész tudásának meg
közelítőleg helyes kifejezése gyanánt szerepelhessen.

Ama tárgyakra vonatkozólag is, melyekből írásbeli vizsgálatok nin
csenek, megkívántatik, hogy minden tanuló rendszerint egyszer egy 
hónapban, vagy legalább is négyszer-ötször a féléven át szóbeli kihall
gatásra kerüljön.
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Hogy négy-öt vizsgálati jegy minimuma népes osztályokban is eléres
sék, megengedtetik, hogy kivételesen, az igazgató beleegyezésével, a szó
beli vizsgálat terjedelmében egyszer egy félévben Írásbeli vizsgálat tartható.

A vizsgálati gyakorlatokat a szaktanár gondosan javítani és osztály
zattal ellátva a tanulónak visszaadni tartozik. Ez osztályzat egyenlő értékű 
egy szóbeli felelettel.

Egyáltalán a vizsgálati eljárásnak nemcsak számot kell vetnie vala
mely osztály tanulóinak nagyobb vagy kisebb számával, hanem főkép alkal
mazkodnia kell a különböző kor- és műveltségi fokozatokhoz.

Míg tehát az alsóbb osztályokra nézve általános szabály gyanánt 
szolgálhat, hogy a tanár minden órában vizsgáljon és egyáltalán tanítás 
és kihallgatás szoros kapcsolatban s viszonyban álljon, hogy a tanuló 
szorgalma és figyelme folyton ébren tartassák, addig czélszerű lesz, ha 
a felsőbb osztályokban egyes tantárgyakból időnként tartanak vizsgála
tokat a tananyag nagyobb részeiből, hogy a tanulókat ideje korán a fő
iskolákon szokásos tanítási és vizsgálati módszerhez szoktassák.

Hogy pedig egész osztályok s egyes tanulók munkáját minden egyes tan
tárgyban könnyebben lehessen nyilvántartani és áttekinteni, hogy az inté
zet igazgatója, az osztályfő és az osztály többi tanárai mindig tudo
mással birjanak az egyes kihallgatások számáról és eredményéről, czél- 
szerűen berendezett osztálykönyvek (Classenkatalog) bevezetését rendelem 
el, melyek az igazgató és osztályfők felügyelete alatt az iskolai épületben 
őriztetnek.

E katalógusokba a szó- és Írásbeli vizsgálatoknak az osztályzati 
skála értelmében osztályozott eredményei napról-napra azonnal beiran-' 
dók. Az e katalógusokba beírt jegyek kívánatukra a szülőkkel vagy 
helyettesükkel közlendők,

Remélhető, hogy ez intézkedés folytán az iskola és család közti 
közlekedés is könnyebb, sűrűbb és bizalmasabb lesz s gyakorlati alkal
mazása a hivatalvezetés több ágát (pl. az értekezleti ügyet) hasznos módon 
egyszerűsíti.

2. Tudomásomra jutott továbbá, hogy az algymnasium tanulóit 
egyes osztályokban és tárgyakban írásbeliekkel ellialmozzák. és hogy a 
tanulók nagyobb számánál a tanárok a javítás kötelességeit és a tanulók 
füzeteinek figyelemben tartását nem teljesíthetik kellő gonddal.

Hogy a tanulók munkaerejét kíméljük, továbbá a tanár gondját 
a dolgozatok külső formájára és figyelmes javítására fokozhassuk, követ
kezőképen módosítom, illetőleg megkönnyíteni a tantervnek a javítás és 
osztályozás alá kerülő írásbeli feladatokra vonatkozó szabványait:

L a tin  nyelv , II. osztály, havonkint bárom compositió. két-hárorn 
negyed órai munkaidővel s egy pensum. III. és IV. osztály, kéthetenkint 
egy egész órányi compositió s háromhetenkint egy pensum.

Görög nyelv. III. osztály (az első félév második felétől kezdve), 
kéthetenkint Írásbeli dolgozat, compositió és pensum felváltva.

Német nyelv. I. osztály, 2. félév : Helyesírási gyakorlatok két
hetenkint ; havonkint két Írásbeli dolgozat, felváltva házi és iskolai.
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A mi a tanulók házi írásbeli feladatait illeti, melyeket a tanár 
csak ellenőriz, óva intek túlságos nehéz dolgozatok követelésétől és túl
ságos sok füzet írásától. Főkép az idegen nyelvek tanítása kezdetén az 
alsóbb osztályokban beérhetni a szók és szólások puszta följegyzésével, 
valamely meghatározott elv szerint való rendezésük pedig a tanár és 
tanító közös munkájára bízandó ; jegyzet- és előkészítő füzet az anya
nyelv tanításában az alsóbb osztályokban mellőzhető.

A középiskolák igazgatóinak pedig egyáltalán őrködniük kell a 
különböző füzetek száma és berendezése fölött, hogy a füzetek túlságos 
bő apparátusa kikerültessék és a sokatírást a maga káros következmé
nyeivel a tanulótól távol lehessen tartani.

E rendeletek az 1887— 88. tanévben érvényesítendők.

A közoktatásügyi költségvetési vita az osztrák képviselőházban
május 9— 17. napjain zajlott le, s habár más okokból, nem sokkal 
vigasztalóbb képet mutatott, mint a mienk. A fiatal osztrák közoktatás- 
ügyi miniszter hivatalba lépése alkalmával nagy hévvel, ambiczióval, mun
kakedvvel és erővel fogott munkájához s egész sorát a reformeszméknek, 
a többi közt a középiskolai oktatásét is, vetette föl és igyekezett meg
valósítani. S habár nem tagadhatni meg tőle eddig végzett munkájáért 
sem az elismerést s az oktatás minden ága megérezte initiativájának jóté
kony hatását, mégis lankasztólag hatott működésére, a mi nálunk is 
minden haladást annyira meglassít, az állam rossz pénzügyi helyzete, 
továbbá Ausztria specialis nagy baja, a nemzetiségi viszály, mely az 
oktatás terén fokozott mértékben dühöng. A legtöbb szónoki, politikai 
és irodalmi tehetség Ausztriában e liarcz szolgálatában áll és a budget- 
vita java részét is minket nem érdeklő nemzetiségi viszonyok foglalták 
le. Jellemző, hogy mialatt a képviselőházban e viták folytak, e hang
zavart még disharmonicusabbá tették a bécsi joghallgatók Maasen ellen 
intézett demonstration melyek, kevés híja, a jogi fakultás bezárását idéz
ték elő. A közoktatás békés múzsája ily zajban nem hallathatja szavát. 
Minket érdeklő mozzanatokból a'következőket jegyeztük fel.

Több oldalról felszólaltak a to rn a ta n ító k  érdekében, kik rendes 
tantárgyat tanítanak, dé csak rendkívüli minőségben szolgálnak. Az egyik 
képviselő, Jahn, a k ö zé p isko la i ta n á ro k  p r ó b a tr ie n n iu m á n a k  megszünteté
sét kívánja, egyszersmind, hogy a középiskolai tanárok is mint a többi 
hivatalnokok ötödéves p ó tlé k o k b a n  részesüljenek. Nem helyesli a ta n d íja k  fö l
em elésé t, mely intézkedés a nép műveltségi színvonalát leszállítja. A  k ö 
zé p is k o lá k  tú lságos népes v o ltá n  csak a szakiskolák szaporításával és a 
polgáriskola reformjával, mely jelenleg czéljának nem felel meg, lehet 
segíteni. — A középiskolák tételénél a képviselőház elfogadta azt a 
határozati javaslatot, hogy a kormány felhivandó, hogy az isk o la i egész- 
scg ü g y  dolgában a többi európai államok törvényhozási intézkedéseit, 
fökép Francziaországét, Németországét és ú j a b b i d ő b e n  Ma g y a r -  
o r s z á g é t  i s  figyelemmel kisérje s esetleg a legközelebbi ülésszakok 
egyikében a szükséges törvényjavaslatokat terjeszsze a ház elé. — A z
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-iskolai k ö n y v tá r a k  tételénél Pirquet báró, kinek nevét Trefort miniszter
rel való levélváltása a gymnasiumi reformkérdés ügyében nálunk is isme
retessé tette, azt indítványozta, hogy a könyvtárakat jobban dotálják, 
hogy az ókori classikusokat. melyeket az ifjúság eredetében már nem tud 
olvasni, jó fordításokban lehessen megszerezni. Az egyik képviselő azt 
mondotta volt, hogy a fordítás úgy viszonyúik az eredetihez, mint a 
gyps-öntvény az eredeti márványszoborhoz. Pirquet elfogadja a hasonlatot 
s kérdi, hogy a ki pl. nem utazhatik Rómába, hogy a belvederei Apollót 
lássa, egyáltalán lemondjon-e róla, hogy magának e szoborról gypsöntvény 
alapján fogalmat szerezzen ? — Beer képviselő a le á n y isk o lá k  jobb szer
vezését óhajtja. Ausztriában a felsőbb leányoktatás jobbadán magánintéze
tekre van bízva, úgy hogy jobbmódú családok leányaikat Lipcsébe, Drezdába, 
Svájczba küldik. Beer a porosz felsőbb leányiskolákat ajánlja mintául az 
osztrák közoktatásügyi miniszternek. Az utolsó években 110 ily iskolát 
szerveztek Poroszországban.

A  m in is z te r  több ízben szólalt föl. s az egyetemek tételénél a 
középiskolai oktatás kérdéseiről is nyilatkozott. A tandíjak fölemelésének 
nemcsak az volt a czélja, hogy a gymnasiumokba tódulást csökkentse, 
egyéb, a többi közt financziális okok is szóltak mellette. Németországban 
a tandíj sokkal nagyobb. Maga is a mellett van, hogy egy idegen modern 
nyelvet a középiskolákban tanítsanak, de nézete szerint a czél az legyen, 
hogy a tanuló e nyelven b e szé ln i tanúljon. Az egyetemi oktatás terén a 
mostani semestralis beosztás szerencsétlen, mert ha a húsvéti ünnepek 
későre esnek, a tanár nem merítheti ki tárgyát a rövid II. félévben. A 
„numerus clausus“ sokat vitatott kérdését a bécsi egyetem orvosi facul- 
tásában röviden érinti. A miniszter nem lát más módot a bajok meg
szüntetésére, mint a hallgatók számának kényszerítő megszorítását. —  
A g y m n a s iu m i re fo rm ró l azt mondja a miniszter, hogy dolgozik rajta, 
de maga sem tudhatja, mikor készül el vele. Nem barátja a puszta ígé
reteknek. Bizonyos, hogy a munka nagyon nehéz, mert a vélemények 
rendkívül megoszlanak. Bizonyos tünetek arra mutatnak, hogy ma vannak 
m ü v e it, ta n u lt ,  de n in e se n e k  j ó l  n e ve lt em berek . Á tankönyvek terén nem 
barátja az állami monopóliumnak, de a kormány maga is példát akar 
mutatni rá, hogy olcsó áron jó és szépen kiállított könyveket lehet 
kiadni.

R E N D E L E T E K .

A gyorsírás tanítása tárgyában a vall. és közokt. miniszter f. é. 
11,007. sz. alatt a következő rendeletet intézte valamennyi tanker, 
főigazgatóhoz:

Értésemre esett, hogy a gyorsírást több középiskolában már az első 
és második osztályban tanítják. Minthogy a gyorsírás sikeres tanulása a 
nyelvtan és helyesírás ismeretét tételezi fel, erre pedig a tanuló a közép
iskolai tantervek értelmében legfölebb csak a II. osztály befejeztével
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tehet szert, felhívom Nagyságodat, utasítsa a kerületében levő középiskolák 
igazgatóit, hogy a jövő iskolai évtől kezdve e tárgy tanítását csak a 
III-ik osztálytól fogva engedjék meg, de még ezen osztály tanulói közöl 
is mindazokat zárják ki a gyorsírás tanfolyamából, kiknek a magyar nyelv
ben tanúsított előmenetele kevésbbé kielégítő.

Budapest, 1887. ápril hó 28.
T r e fo r t .

Az iskolakötelesekre vonatkozó adatok beszolgáltatása tárgyá
ban a vall. és közokt. miniszter f. é. 18,048. sz. alatt a következő 
rendeletet intézte valamennyi tanker, főigazgatóhoz:

Felmerült azon eset, hogy egyes középiskolák az országgyűlés elé 
terjesztendő közoktatási jelentés számára szükségelt azon adatokat, melyek 
az iskolakötelesek számára és korára vonatkoznak, máskép vallották be 
a jelentés középiskolai része számára, és máskép a népiskőlai rész gyűj
tésével megbízott kir. tanfelügyelőknek. Minthogy az ugyanazon intézetek 
ugyanazon évi tanulóira vonatkozó ily ellentmondó adatokból biztos kö
vetkeztetéseket vonni nem lehet, felhívom Nagyságodat, utasítsa az 
igazgatóságokat, hogy az illető adatokat mindenkor teljesen megegyezően, 
a valóságnak megfelelő pontossággal szolgáltassák be a jelentésnek úgy 
népiskolai, mint középiskolai része számára.

Budapest. 1887. május hó 2-án.
A minister meghagyásából:

B r .  K l a m a r i k  J á n o s , osztálytanácsos.

EGYESÜLETI ÉLET.

I. A választmány.
A  v á la s z tm á n y  m á ju s  hó 1 0 - é n  ta r to t t  ü lé se .
Elnök : K ö p c s d y  S ., jegyző : B r ó z ik  K .
Jelen voltak : B e r e c z  A . ,  M a y e r  J . ,  S ze r e le m h e g y i T . .  B e r m ü l le r  F . ,  

d r .  C s e n g e r i B e m e  L . .  d r . B é k á n y  В ., F e ls m a n n  J ., M ü lle r  ■/., 
R e i f  J . ,  d r .  B ie d l  F r . ,  S e b e s ty é n  G y . és T ib e r  A .

A választmány elhatározta, hogy költségkímélés szempontjából ez 
évben a tagok névsorát nem fogja közölni.

A pénztáros bejelentette, hogy a postai megbízásokat szétküldötte.
Új tagul az egyesületbe lépett Z a v e r tá l  M ik s a  oki. tanárjelölt 

Trencsén-Isztebniken, aj. Koronczy J.
A főtitkár bemutatja Kardos K. és Kovács B. m.-szigeti tagtársak 

beadványát, a melyben a köröknek a m.-szigeti kör indítványozta önbiz
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tosító szövetség ellen vetett okait czáfolják. A választmány e beadványt 
a közgyűlés elé fogja terjeszteni.'

Az elnök bemutatta a földhitelintézet átiratát, a mely szerint 
75.80 frt kamatot a segélő alap javára elkönyvelt.

A főtitkár ezután bemutatta dr. gr. Z ic h y  Á g o s t  fiumei és magyar- 
horvát tengerparti kir. kormányzó ő nagyméltóságának az elnökhöz 83. 
ein. sz. a. intézett következő levelét :

„Tekintetes Elnök Ú r!
A mennyire sajnáltam, hogy a középtanodai tanárok igen tisztelt, 

egyesületének múlt évi közgyűlése a fellépett járvány miatt nem volt 
Fiúméban megtartható, annyira megörvendeztetett tekintetes Elnök úrnak 
múlt hó 29-én kelt becses leveléből megtudni, hogy ezen érdemes testü
let tavali határozatát megújította s ez évi közgyűlését szándékozik itt 
megtartani.

Azon reményben, hogy a szóban levő és különösen közművelődési 
szempontból Fiúméra nézve is kiválóan fontos közgyűlést újabb sajnos 
véletlen megakadályozni nem fogja, mint kedves vendégeket fogom üdvö
zölni a tekintetes egyesületet s kérem Elnök urat: szíveskedjék társait 
nevemben biztosítani az iránt, hogy nemes czélzatuk sikerét tőlem telhe- 
tőleg előmozdítani kedves kötelességemnek ismerem.

Fiúméban. 1887. évi május hó 6-án.
Hazafiúi üdvözlettel és tisztelettel 

Z ic h y . “
A választmány örömmel vett róla tudomást.
A főtitkár bemutatta továbbá d r . E r ö d i  B é lá n a k , a fiumei tanári 

kör elnökének következő levelét :
„Mélyen tisztelt Elnök úr !

Becses levelének vétele után azonnal érintkezésbe léptem Ciotta 
János polgármester úrral, ki az országos középiskolai tanáregyesület köz
gyűlése iránt a legjobb indulattal viseltetik s a városi közgyűléstől nyert 
megbízás folytán a rendező bizottságban tavaly működött városi képvi
selőket újra felkérte a közreműködésre. A polgármester ma d. e. 10 
órára hívta egybe a közgyűlést, mely a városházán tartatott s melyen a 
polgármester elnöklete alatt részt vettek : Thierry Frigyes lovag I. al
polgármester, dr. Nacinovich Ármin, Brelicb Ernő és Biscontini Henrik 
városi tanácsosok, De Damini Yincze gróf, dr. Gelletich Miklós, Mader- 
spacb Sándor, Minach János és Mohovicb Emidio városi képviselők, 
továbbá Hajnal Antal középítészeíi tanácsos, a lapok képviselői és a 
tanári kör összes tagjai.

A rendező bizottság tagjai négy albizottságba soroztattak és pedig : 
I. lakást, II. ismerkedő estélyt és közebédet, III. helyi kirándulást, 
П . vidéki kirándulást rendező bizottságba.

Kimondatott, hogy a vidéki kirándúlás Yelenczébe fog rendeztetni, 
még pedig az isztriai part érintése nélkül egyenesen a lagúnák városába. 
Reméljük, hogy ez a kirándulás a lehető legolcsóbban lesz megvalósít
ható Az albizottságnak lesz feladata a kirándulás részletei iránt intézkedni.



Az albizottságok azonnal megalakulnak s a működés eredményeiről 
esetről-esetre értesíteni fogom mélyen tisztelt Elnök urat.

A tanári kör részéről ma egy küldöttség tisztelgett gróf Zichy 
Ágost kormányzó úrnál s a közgyűlés ügyének támogatását kérte. Ő 
Excellentiája a legnagyobb érdeklődéssel viseltetik ügyünk iránt s meg
ígérte, hogy mint a múltban tette, úgy ez idén is minden lehetőt meg 
fog tenni a siker érdekében.

így minden oldalról jóakaratot, támogatást találva, reményünk van, 
hogy közgyűlésünk és az azt követő kirándulás jól fog sikerülni.

Fogadja mélyen tisztelt Elnök úr hazafias üdvözletem és kiváló 
tiszteletem nyilvánítását, melylyel vagyok

Fiume, 1887. máj. 8-án
legőszintébb tisztelője és alázatos szolgája 

B r .  E r o d i  B é la , a tanári kör elnöke.“
A választmány örömmel vette tudomásul és elhatározta, hogy mihelyt 

a velenczei kirándulás részleteiről értesül, a tagokat külön felhívásban 
fogja a jelentkezésre felszólítani.

Ez ülés után érkezett C io tta  J á n o s  lovag Fiume nagyérdemű pol
gármesterének a város nevében egyesületünk elnökéhez 4139. sz. a. 
intézett (itt az olasz eredeti után magyar fordításban is közölt) követ
kező levele :

„Onorevolissimo Signore.
Con particolare soddisfazione la Rappresentanza di Fiume, nella 

seduta del 29 dicembre 1885, intésé il conchiuso preso dali’ Associa- 
zione, di cui Vossignoria n’é il degno capo, di tenere in questa cittá 
uno dei suoi congressi generali, che per preesistite ragioni sanitarie 
andrä ad inaugurarsi appena coi primi del luglio p. v.

Questa viva soddisfazione, condivisa appieno da tutto il paese, 
trova il duplice suo contento : nel desiderio di poter piű da vicino cono- 
scere quelle egregie persone, cui sono affidate in prima linea la istru- 
zione e la educazione della gioventü chiamata piű specialmente a prestar 
la valida sua opera nello sviluppo e nel progresso intellettuale e morale 
dell’ Ungheria; e nella fervida brama di giovare meglio, anche nel 
campo delle istituzioni scolastiche, al nostro paese.

Stia certa codesta Onorevole Associazione ebe se alia prossima 
accoglienza dei graditissimi ospiti qualchecosa potesse pur mancare, non 
vi fara per certo difetto quella sincera cordialitá e quel patriottismo, 
per cui Fiume non vuole restare seconda a nessun altra cittá della sacra 
corona di Santo Stefano.

Voglia il cielo ehe le saggie deliberazioni, ehe stará per prendere 
il congresso dei professori delle scuole medie, riescano pienamente proficue 
agli interessi generali dello Stato, e a quelli speciali di Fiume, e ehe i 
rispettivi istituti scolastici sieno ognora saeri palladi della scienza nelle 
varie e importanti sue branche.

F con tale desiderio, che io mi pregio d’inviare a Vossignoria
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Onorevolissima, ed alia benemerita Associazione, le proteste della mia 
perfetta stima e pari considerazione.

Fiume, 9 maggio 1887.
II Podesta 

Ciotta. “
Igen tisztelt Uram !

Fiume képviselete kiváló örömmel fogadta 1885. deczember 29-ki ülésé
ben az egyesületnek, melynek Uraságod méltó feje, abbeli határozatát, hogy 
e városban tartja egyik közgyűlését, mely a fenforgó közegészségi viszonyokat 
tekintve következő julius hó első napjaiban fog végbemenni.

Ez élénk örömnek, melyben az egész környék osztozik, kétszeres az 
oka : egyrészt a vágy, közelebbről megismerkedhetni ama jeles férfiakkal, 
kikre első sorban van bízva amaz ifjúság nevelése és oktatása, mely kivált- 
képen van hivatva derekasan közreműködni Magyarország fólvirágzásában, 
értelmi és erkölcsi haladásában; másrészt a forró óhajtás, mentül jobban 
emelni hazánkat az iskolai intézmények mezején is.

Legyen meggyőződve a tisztelt egyesület, hogy ha fölötte kedves ven
dégeink legközelebbi fogadtatásánál hiányozni fog is tán valami, bizonyára 
nem lesz hiány amaz őszinte szívességben és hazafiságban, melyben Fiume 
nem akar mögötte maradni Sz. István szent koronája semmiféle más városának.

Adja az ég, hogy a középiskolai tanárok közgyűlésén hozandó bölcs 
határozatok teljesen gyümölcsözők legyenek mind az állam általános, mind 
Fiume különös érdekeire nézve, és hogy az illető iskolai intézetek mindenkor 
szent palládiumai legyenek a tudománynak az ő sokféle fontos ágaiban.

Ily óhajtással vagyok bátor kifejezni igen tisztelt Uraságodnak és a 
nagyérdemű egyesületnek teljes tiszteletemet és nagyrabecsülésemet.

Fiume, 1887. május 9-én.
A polgármester

C iotta.

II. A körök.
Minthogy a körök évi működése az alapszabályok értelmében még 

május vége előtt befejeződik, kérjük a t. jegyzőket, hogy végtudósításai
kat mentül hamarább, mindenesetre még junius 10-ke előtt küldjék be, 
mivel e napon túl a Közlönynek már nem lesz tere és így semminemű 
később érkező közlemény fölvételre többé nem számíthat. Minthogy 
továbbá a közgyűlés engedte 45 ívből már csak 11/2 ív van hátra, és 
még e kevésből is fél ívet a czímlap és tartalomjegyzék foglal el, egy
úttal a végtudósításoknak csak az elkerülhetetlen szükségesre való kiter
jesztéséért esedezünk.

Az ungvári kör márcz. 27-én tartotta rendes helyi ülését. A bras
sóiak által fölvetett s megvitatás alá bocsátott tételek elsejével, a család 
és iskola közötti szorosabb kapcsolat létrehozataláról, Nátolya Antalnak 
megbetegedése következtében W ilcseJc J .  tag foglalkozott, ki erre vonat
kozólag a következőket említette föl. Kívánatos volna, ha a szülők és
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gyámok mennél gyakrabban, vagy legalább havonkint kapnának iskolai 
értesítést gyermekeik előmeneteléről s magaviseletéről; nem különben 
üdvös volna, ha a tanárok és tanítók is tudomással bírnának tanítvá
nyaik otthon viselt dolgairól, minek czéljából gyakrabban szó- vagy Írás
beli érintkezésben kellene államok a szülőkkel és gyámokkal; ő különben 
ilyen eszköznek tekinti az év végén a nyilvános vizsgálatokat is és azokat 
újra behozni szükségesnek tartja. Minthogy e tárgy még bővebb méltatást 
érdemel, felkérte körünk Wilcsek J. tagot, hogy fejtegetését teljes érte
kezés alakjában a májusi közgyűlésen terjeszsze elő.

D r . F ib ig e r  S. a brassói kör második indítványával foglalkozott s 
értekezését : „az ifjúsági könyvtárak mikénti szervezéséről s kezeléséről“ 
következő főbb pontokban foglalta össze.

Szükségesnek tartja az ifjúsági könyvtárak felállítását, s ezt bizonyítja 
paedagogiai s didaktikai okokkal. A szervezés módjára térve át három kérdést 
vet fel : a ) minő könyvek foglalhatnak helyet az ifjúsági könyvtárban ? b) 
mely osztályúak számára ? c) vájjon az önképző körökkel kapcsolatosan szer- 
veztessék-e a könyvtár vagy függetlenül ezektől ? Az a ) kérdésnél kizárja a 
vallás-, erkölcs- és hazaellenes olvasmányokat, a tisztán tudományos és szak
munkákat, a napi lapokat és külföldi regényeket; beszerzendőknek óhajtja 
azonban mindama jelesebb hazai szépirodalmi és népszerű tudományos mun
kákat, folyóiratokat, melyek a középiskolai tanítás és nevelés támogatására 
és megerősítésére szolgálnak. A b) és c) pontra nézve ama véleményének ad 
kifejezést, hogy ott, a hol önképző kör van, a könyvtár ezzel kapcsolatosan 
kezeltessék, a hol pedig ilyen nincs, a 4 felső osztályúak számára nyittassék 
meg havonkénti 10 kr lefizetése mellett. A könyvtár kezelésére vonatkozólag 
első és mellőzhetetlen követelménynek tartja, hogy egy tanár, ha lehetséges 
a magyar irodalmi szaktanár bizassék meg a könyvtár felügyeletével, a ki 
ismervén az ifjak tehetségét, hajlamát, ahhoz alkalmazva adjon olvasmányt a 
tanulóknak. Segítségére áll két könyvtáros, kik hetenkint összeírják s a könyv
tárőr tanárnak bemutatják, ki minő könyvet óhajt, s ha ennek kifogása nincs, 
a könyveket kiosztják. Egy tanuló csak egy müvet kap egyszerre, kivéve ha 
valamit tanulmányoz. Egy hónapon túl senkinél sem maradhat tovább a könyv, 
ha elrongálta vagy elvesztette, megfizeti. A könyvcsere tiltva van.

A kör hosszabb eszmecsere után elfogadja az előadó nézeteit, azzal 
a módosítással, hogy a felsőbb osztályúakon kívül jutalomképen ama 
jobb tehetségű III. és IV. osztályú tanulók is kaphassanak felfogásuk és 
fejlettségükhöz mért olvasmányt, kiket az illetők osztálytanárai ajánlanak.

A kaposváriaknak „a középiskolai műének emeléséről“ szóló kér
désével M e d re c zk y  I .  foglalkozott behatóbban s az indítvány ismert pont
jait következőleg óhajtja módosítani :

1. Legyen az énektanítás az intézet minden alkalmas tanulójára nézve 
kötelező; általános kötelezettség ugyanis különösen a népesebb intézeteknél 
kivihetetlen. — 2. Bizassék, ha csak lehet, mindig a rendes tanerők valame
lyikére ; ha pedig rendkívüli tanító vezeti, történjék az mindig egy rendes 
tanár felügyelete alatt. — 3. Az intézeti igazgató, az osztályok fejei, az egy
házi műéneknél a hittanárok kövessenek el minden lehetőt a siker biztosítá
sára. — 4. Feleljen meg tisztének minden tekintetben a tanító. — 5. Az 
énektanítás didaktikai, anyagi szükségleteinek fedezésére és az énektanító 
díjazására évenkint megfelelő összeg fordítandó, mely legczélszerűbben a beha
tási díjakból, még pedig tekintve az ügy nemzeti voltát, valamennyi tanulótól 
beszedhető. (Ha valamely intézetnél egy- vagy többféle egyházi műének 
taníttatik, a beszedett összegből erre is fordítandó arányos rész.) — 6 . A 
műének emelése végett és az ügy iránt való érdeklődés fokozására adassék
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az ifjúságnak alkalom ügyességének bemutatására, pl. iskolai ünnepek, önkép
zőkör) nagygyűlések, műelőadások alkalmával s hasonló esetekben. -  7. Hasson 
a középiskolai tanáregyesület oda, hogy nyilvántartás végett a műénekre 
vonatkozó adatok e szempontok szerint : hány tanuló járt akár egyházi, akár 
világi műénekre (ide értve az ifjúsági dalköröket is), miből dijaztatott a tanító, 
rendes vagy rendkívüli tanító-e a vezető és hány órában tanítja az éneket stb. 
az értesítőkbe felvétessenek.

A nagy gonddal kidolgozott értekezést, mely statisztikai adatainál 
fogva is közérdekű, körünk élénk tetszéssel fogadta és egész terjedelmé
ben óhajtaná a „Közlönyben“ közzétenni.

Végre hosszabb időre terjedt tanácskozás után körünk dr. Roth 
Samu indítványának tárgyalását „az osztályozásról, különös tekintettel az 
általános osztályzatra,“ a mennyiben ezen a „jók“ vagy ..jelesek“ közé 
sorozás csak a statisztikai kimutatásban fordúl elő, miről specialiter sem 
a tanulók, sem a szülék, mert erre az értesítőben külön rovat nincs, 
nem értesíttetnek, más alkalomra halasztandónak véli, a midőn általában 
az osztályozás jegyeinek szaporítása felől is kifejtheti nézeteit.

D r .  L a u d o n  I s t v á n , a kör jegyzője.

A SÜmeylli kör április hó 16-án tartott havi gyűlésén B á n f i  A la jo s  
„a fegyelem fentartásának eszközeiről“ értekezett. Az előadó, miután saját 
tapasztalását és az egyes köröknek e kérdésben kifejtett munkásságát 
összefoglalta, e tételt a szülők, tanulók, tanárok és az alkalmazható 
fegyelmi eszközök szempontjából bő terjedelemmel dolgozta fel. Általában 
kifejtett eszméi nem térnek el a jelesebb paedagogusok e pontban meg
állapított elveitől és a jelen volt tagoknál élénk helyeslésre találtak ; 
egyes részei az értekezésnek különben hosszabb vitatkozásra is szolgál
tattak alkalmat.

Mindenekelőtt felmerült az az eszme, hogy a jelen fegyelmi eszközök 
nem elégítik ki a kívánságokat, és hogy tulajdonképen nem a szülők, tanulók 
s kivált a tanárok magatartásáról stb kellene értekeznünk, hanem olyan 
fegyelmi eszközök létesítéséről kellene gondoskodnunk, a melyek mellett 
a kevésbbé energikus és tapasztalt tanár is képes legyen boldogulni. Csak ha 
a körök tárgyalása e tételről ily mederbe tereltetnék, volna megoldható az a 
kérdés, mely a rendtartásban foglalt fegyelmi eszközök reformjára vonatko
zik. A vitatkozás további menete alatt fölmerült a neveléstan tanításának 
kérdése a leányiskolák felső osztályaiban. Az előadó ezt azért tartja szüksé
gesnek, hogy jó anyákat neveljünk. A gyűlés többsége elismeri ugyan, hogy 
ezzel a leánytanulók figyelme a tárgy fontosságára némi képen irányoztatnék, 
de nagyobb eredményt e tantárgy behozatalától nem remél s így annak rend
szeres tanítását elveti, kimondja azonban, hogy a leányiskolák felsőbb osztá
lyainak olvasókönyvei oly anyagot is foglaljanak magukban, a melyből a 
leánynövendékek a nevelés főbb eszméit meríthetik, s mely alkalmas arra, 
hogy figyelmük a nevelés fontosságára fölkeltessék. — A legélénkebb eszme
cserét az értekezésnek a büntetés fokaira vonatkozó része idézte elő. Ebben 
ugyanis az előadó a testi büntetés mellett — bár némi megszorítással —- tör 
lándzsát; ezt azonban a kör határozottan elveti, mint olyan büntető eszközt, 
mely legkevésbé sem alkalmas annak a. fejlesztésére, a mire a középiskolában 
leginkább törekszünk : a jellemképzésre. A testi fenyíték még a büntető tanár 
szempontjából is elvetendő. Különben a kör az előadó által indítványozott ‘21 
büntetésbeli tok szigorú keresztülvitelét sem tartja fontosnak s inkább attól 
a körülménytől vár iidvösebb eredményt, hogy az egyes osztályfők időnkinti 
tauan értekezleteken referáljanak a fegyelmi eljárásról, melyet az egyes
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esetekben tanúsítottak. Szükségesnek véli továbbá a kör, bogy a tanár a 
belátáson alapuló fegyelmi eszközöket, nem különben a kizárást is még az 
alsóbb osztályokban is alkalmazza. — A mit az előadó a tanuló megfigyelésére, 
a szülők és tanárok magatartására vonatkozólag kifejtett, a kör is ma
gáévá tette.

H o rv á t R e z s ő , a kör jegyzője.

A brassói kör rendes havi gyűlését április 16-án tartotta meg. 
Mint előadó G ö lln er  K á ro ly  értekezett „a gymnasiumi rajzoktatásról.“

Bevezetésében utal az újon megjelent tantervre s kifejezi azt, hogy e 
tanterv megjelenése a kérdést nagy lépéssel vitte előre. Szándékában volt 
nagyobb tanulmányt dolgozni ki, de a kérdésnek eldöntése actuális értékét 
előre elvevén munkálatának, csak három szempontból iparkodik az ügy 
tisztázásához járulni. 1. Rövid körültekintés után kimondja, hogy a rajz
tanításra mind lélektani, nevelési, mind gyakorlati szempontból szükség van. 
— 2. Vizsgálja, mily módszer mellett éri el a rajztanítás valódi czélját. Ismer
tetve az egymástól elütő nézetek fontosabbjait, reámutatva a régi divatú taní
tás miseriáira, a következő menetet ajánlja; a rajztanításnak a geometriai 
oktatással karöltve kell haladnia, de csak bizonyos határig. A geometriai 
alakok törvényszerűsége, szigorú symmetriája az első eszközök fölébreszteni 
a szép iránti érzéket. Viszont a geometriai idomok folytonos gyakorlása az 
első mód megismerni sajátságaikat, geometriai tulajdonaikat. E karöltve járás 
azonnal megszűnik, mihelyt a geometriai fogalmak meg vannak érve, mihelyt 
a geometriai combinatiók szárazukká s bizonyos tekintetben stilszerűtlenekké 
válnak. Itt föllép az önálló felfogás, helyes látás és némi részben önálló alko
tás. Ezeket művelni első kötelességünk; ne másoltassunk, hanem megmagya
rázva, megértetve a tanulóval az egyes elemeket; vezessük be a tudatos raj
zolásba. — 3. Vizsgálja, hogy a tautervek mennyire felelnek meg az elmon
dottaknak. Az osztrák s a magyar tantervekből idézve az elérendő czél 
körvonalozását, constatálja az új tantervnek javulását, mely bár a III. és IV. 
osztályban mellőzi a szabadkézi rajzot, mégis sokkal jobban s czélravezetőbben 
határozza meg a gymnasiumi rajztanítást.

Ezután R u b y  M iro sz lá v  és S zé p ré th y  R é la  ama nézetüknek adnak 
kifejezést, hogy az új tanterv haladást jelent, noha a szabadkézi rajz 
órát veszített. B a r á c z y  S á n d o r  nem tartja helyesnek a geometria össze
kötését a rajztanítással, nézete szerint ez által mindkét tárgy veszít. 
R o m b a u e r  E m i l  a látás fejlesztésére a geometriai idomokat legszüksége
sebbeknek mondja s azért helyesnek találja az együttes tanítást. Helyesli 
az értekező nézeteit. Az előadó  rövid észrevételeire s indítványára a kör 
kimondja : 1. a ra jzo k ta tá s  mind paedagogiai didaktikai, mind hasznos
sági szempontból k ieg észítő  része  a g y m n . o k ta tá sn a k  ; 2 . e ra jzo k ta tá s  
ö n tu d a to s  a lk o tá s , á tér te tt á b rá zo lá s legyen  ; 3. ölelje fe l  a  ra jzo k ta tá s  
a z  íz lé s  nem esítésére  egyes korszakok közművelődésének előmozdítására 
szo lgá ló  je le n sé g e k e t ; 4. a z  ú j  ta n te rv  e z  irá n y b a n  h a la d á st m u ta t.

R o m b a u e r  E m i l  röviden előadja véleményét a szepesi ' k ö r  által 
megvitatásul ajánlott kérdésről. E kérdés két részből á ll; az elsőben 
az egyöntetű osztályozást kívánja a szepesi kör az egész országban ; a 
másodikban az általános osztályozás behozatalát sürgeti. Az első résznek 
helyességét elismeri az előadó, ámbár a tapasztalat szerint ugyanegy 
osztályozás mellett sem lehet remélni egyforma ítéletet. Az egyes inté
zetek egyedi jellege, minden egyforma osztályozás mellett más és más 
értéket ad ugyanazon tanjegynek. De nem kivihető ez; a törvényt ezért

49Tanáregyesületi Közlöny. XX.
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nem lehet megváltoztatni; már pedig ott erre nincs intézkedés. — A 
második részt teljesen igazolatlannak tartja; s a mai szokást czélsze- 
rűbbnek.

A kör meghallgatva az előadó okait elve ti a szep esi k ö r  in d ítv á 
n y á t. Az e fölötti vitában a tanjegyek elnevezésének magyartalansága 
jővén szóba, többen különösen az elégtelen  szó hibás voltát elismerve, a 
helyett más kifejezést kívánnának életbeléptetni. A kör minden tagja a 
rossz szócska mellett lévén. Baráczy Sándor megbízatott, hogy ez irány
ban a közgyűlésen előterjesztést tegyen.

G ö lln er  K á ro ly , a kör jegyzője.

A kecskeméti kör április 19-én tartott rendes havi gyűlésén a 
betegsége miatt távol maradt elnök Szabó Ferencz helyett I l a n u s z  I s tv á n  
főreálisk. h. igazgató elnökölt. T ir c z k a  A n ta l  főreálisk. tanár referált a 
szepesi körnek az á lta lá n o s  o sz tá ly o zá s  tárgyában tett indítványáról. 
Bírálta az indítványozó dr. Róth S. által felállított skálát és a helyett 
a maga részéről inkább azt ajánlja, hogy az oly tanuló, ki i. mindenből jeles, 
kettőnél kevesebb jóval je le s , egynél több jóval jó ,  2. mindenből jeles vagy 
jó, kettőnél kevesebb elégségessel jó .  egynél több elégségessel elégséges 
általános osztályzatot kapjon az osztálybizonyítványban. A kérdés megvitatásá
ban, melyben az előadón kívül H a n u s z  I ,  S á rg a y  A . ,  P in té r  K .  és d r . S z o m 
batiig I .  vettek részt, a szepesi kör indítványának első része helyesléssel 
találkozott, azonban ama nézet kerekedett túlsúlyra, hogy a kör elvben 
nem óhajtja az általános osztályozást, de ha az behozatnék, akkor mégis 
inkább a Tirczka A., mint a dr. Róth S. által ajánlott formában tartja 
helyesebbnek.

Ezután E r d é ly i  K á ro ly  k. r. tanár folytatja a múlt havi gyűlésen 
megkezdett és ez alkalommal is nagy érdeklődéssel hallgatott előterjesz
tését Svéd o rszá g  felsőbb  (azaz közép) isk o la ü g y  éröl. Szólt ez alkalom
mal a nagy szünidőről, az év közben kiadatni szokott szünetekről, az 
esetleges szünetekről (testgyakorlat vagy „tanulmányozás“ és Írásbeli 
dolgozatok miatt.) Beszélt az osztályok elnevezéséről, a reál- és latin 
„irányról“ a középiskolában és ez irányok tantervéről; a pályákról, 
melyekre mind a két irány tanulói mehetnek. Szólt végre a „teljes clas- 
sikus" irányról vagy vonalról (latinnal és göröggel), a testgyakorlatról, 
katonai gyakorlatokról és az iskolák kiválóan gondozott egészségügyéről.

S á rg a y  A n ta l  k. r. főgymn. tanár a távollevő elnök nevében is 
tett indítványára S ző k e  G y u la  főreálisk. tanár tagtársnak legidősebb és 
szép reményekre jogosított fiának elhunyta fölött a kör egyhangúlag mély 
részvétének adott jegyzőkönyvileg kifejezést.

Május hó 12-én tartotta meg a kör rendes évi kö zg yű lé sé t a tagok
nak élénk részvétele mellett, kiken kívül több vendéget is volt szeren
csénk tisztelhetni, különösen pedig d r. K ó m á n  Ottó tanker, főigazgató 
urat is. Az elnök S za b ó  F e re n c z  k. r. tanár a kör közgyűlésén meg
jelent főigazgató urat és az egybegyűlt tagtársakat üdvözölvén, felkérte 
K iéc sy  B é la  főreálisk. tanár tagtársat a napirend első pontjáúl kitűzött



G81

előterjesztésének megtételére, ki is megfelelő magyarázatok és kísérletek 
mellett bemutatta azokat az ü v e g k é s z í tm é n y e k e t, melyeket az áll. főreál
iskola a budapesti egyet, üvegtechnikai intézetből megrendelt, és melyek 
közül némelyek az előadó constructiója szerint készültek. A nagy érdek
lődéssel hallgatott előterjesztés után az előadónak az elnök köszönetét 
mondott.

Ezután felolvasta az elnök a kör évi működéséről e ln ö k i je le n té s é t .
Ha csak futó pillantást vetek is körünknek a folyó iskolai évben kifej

tett működésére : ott találom lelkem mélyén a megelégedés kellemes érzelmét. 
Hasznos és sikeres munkát végeztünk. Azonban ha nem is hasznosabb, nem 
is sikeresebb, de mindesetre több oldalú munkát végezhettünk volna, ha 
sikerül vala egynéhány tagnak a kör működése iránt tanúsított merev idegeiig 
kedését, rideg közönyét is legyőznünk.

Általában szomorú jelenségnek tartom, t. közgyűlés, hogy épen a taná
rok közt vannak s nem is egészen kicsinylendő számban olyanok, kik úgy
szólván semmi érzéket sem tanúsítanak az egyesületi élet iránt. Pedig tudják, 
vagy legalább tudniok kellene, hogy az egyesülésben nagy erő rejlik. Csep- 
pekből áll a tenger s mily mérhetetlen az erő, a hatalom zajgó hullámaiban. 
A legüdvösebb eszme s a legéletrevalóbb gondolat rejtegetve holt anyag, 
csak ha másokkal közöltéinek, ha szélesebb körökben nyilváníttatnak, eleve- 
nűlnek meg s lesznek termékenyítők, áldáshozók.

Hitem szerint a tanárok örök hálájára méltó az, ki a körök eszméjét annak 
idején megpendíté. Mint minden új eszme, úgy ez is csak fokonként hódít 
tért. Arról azonban meg vagyok győződve, hogy el fog jönni az idő, mert el 
kell jönnie, hogy egykoron az egész tanárvilág egy szívvel és egy lélekkel 
veend részt az egyesületi munkában. A jelen alakban-e vagy más szervezet
ben, nem illeti a lényeget.

Régi, de igaz mondás : „Qui non proliéit, deficit.“ Különösen nekünk 
tanároknak nem szabad lelépnünk egyetlen pillanatra sem a haladás ösvényé
ről, hisz a nemzet jövőjét szinte egészen kezeink közt tartjuk. Kifogástalan 
külső viselkedésünk, tettetést nem ismerő vallásosságunk, kötelességeink telje
sítésében kifejtett buzgalmunk, megszerzett szakképzettségünk, alkalmazott 
módszereink s nevelői tapintatunk amaz eszközök, melyeknek sikeres alkal
mazásától függ, mennyiben lesz a jövő nemzedék erényekben ékeskedő, val
lásos, erkölcsös, jellemes és értelmes hazafentartó polgár. És munkálkodásunk 
emez eredményei, valljuk meg őszintén t. közgyűlés, nem egy tekintetben épen 
a köröknek megfelelő működésétől feltételeztetnek. Szinte mondhatjuk, hogy 
ez az egyetlen hely, hol magunk közt lévén, egészen nyiltan és leplezetlenül 
szólhatunk tapasztalatainkról, esetleges tévedéseinkről, vágyainkról, kívánal
mainkról ; vita tárgyává tehetjük a nevelés-tanítás napirenden levő kérdéseit; 
megbeszélhetjük a tanítás-terv gyengeségeit, hiányait s ily módon egyenget
hetjük a jövő reformjának útjait.

De nem folytatom tovább ; áttérek inkább körünk munkásságának rövid 
vonásokban való vázolására.

Igazgató-választmányi ülést a folyó iskolai évben kétszer tartottunk 
október hó és e hó elején. Amazon megállapítottuk a feldolgozandó tételeket, 
emezen előkészítettük a mai közgyűlés tárgysorozatát. Havi rendes gyűlést 
hetet tartottunk és pedig az elsőt okt. hó 12-én. Ez ülésen a szokásos elnöki 
bejelentéseken kívül kiosztottuk egyes előadóknak a tárgyalás alá kerülendő 
tételeket, melyeket aztán a következő 6 ülésen dolgoztunk fel. November hó 
9-én tartott második gyűlésünk alkalmával én voltam bátor véleményt mon
dani a m.-szigeti kör ismeretes indítványáról. Az igénytelen felolvasást a kör 
kifejezett óhajához képest a Közlöny januári füzetében „Tanárok kölcsönös 
életbiztosító szövetkezete“ czím alatt hozta. Ezen előterjesztésem alapján és 
dr. Kovács Pál s Hanusz István t. tagtársaknak hasonló szellemű felszólalása 
után a kor határozatikig kimondta, hogy az indítvány irreális alapokon nyug-
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szik s így ad acta teendő. Foglalkoztak a szóban forgó indítványnyal a többi 
körök is, foglalkozott a választmány is, és pedig ez utóbbi márczius hó 8 án 
tartott ülésén Bogyó Samu keresk. akadémiai tanár úr előadása alapján. — 
„A választmány — mint a Közlöny 541. lapján olvasható — abban állapodott 
meg, hogy az önbiztosításon alapuló szövetkezet megalakítását a köröknek 
nem fogja javasolni ; ellenben ajánlja, hogy a tagok egyesülten egyszerre 
nagyobb számmal kössenek szerződést a legnagyobb bizalmat élvező biztosító 
társulatokkal.“ Azt hiszem, hogy nem vétek a szerénység ellen, ha constatá- 
lom, hogy a t. tanár úr s én egy és ugyanazon conelusióhoz jutottunk. Befejező 
soraimban u. i. ezeket mondom ; „Azt hiszem, hogy egyesületünk képes volna 
nagyobb díjengedményt kieszközölni, ha érdekelt tagjai egy és ugyanazon 
biztosító intézetbe akarnának tömegesen belépni. Nézetem szerint ez lehetne 
az eljárásnak egyedül helyes és practikus módja.“ (L. a Közlöny 285. lapját.)

Deczember hó 14-én az előadó Erdélyi Károly t. tagtárs volt, ki alapos 
tanulmány alá vette a beszterczebányai kör amaz indítványát : „Legyen-e a 
világtörténelem, vagy legalább annak ókori része az érettségi vizsgálat tárgya.“ 
Élénk és beható vita után, melyben részt vettek Krécsy Béla, Pintér Kálmán, 
Laczkó Dezső, Hanusz István és dr. Szombathy István urak, a gyűlés elfo
gadta az előadó azon javaslatát, hogy a VII. oszt. politikai földrajza tétessék 
a VIII. osztály ismétlő tárgyává s követeltessék meg az érettségi vizsgálaton.

Január hó 6 án tartott ülésünkben Krécsy Béla t, tagtársnak az üveg- 
technikai műhelyre és tanfolyamra vonatkozó s a napi lapokban is megjelent 
nézeteit hallgattuk meg s egyhangúlag elfogadtuk az előadó amaz indítványát, 
hogy ..a physika és chemia tanárjelöltjei az egyetemen (részben az üvegtech
nikai intézetben) általános mechanikai és üvegtechnikai ügyességekre is kiké- 
peztessenek és az említett tudományok alkalmazott tanárai részére a nagy 
szünidőben e végre póttanfolyamok létesíttessenek.“ Dr. Szombathy István t. 
tagtársunk ajánlására a fenti indítványt megküldtük a választmánynak, mely 
azt április hó 19-én tartott ülésén tárgyalta s elrendelte, hogy az a többi 
körökkel is közöltessék. Meg vagyok győződve, hogy az indítvány fontossá
gához mért fogadtatásban és pártolásban fog részesülni a körök részéről.

Február 10-ki rendes havi ülésünkön az előadó Hanusz István h. igaz
gató úr volt. Előadásának czíme : „Latin nyelv a reáliskolában." A kérdés 
körűi kifejlett tanúlságos vitában dr. Szombathy István, Krécsy Béla, Erdélyi 
Károly és Laczkó Dezső t. tagtársak vettek részt. A kör végűi hozzájárult 
az előadó előterjesztéséhez, jelesen helyesli a latin nyelvtan facultativ előadá
sát a reáliskola felsőbb osztályaiban s kedvező eredmény esetén, mely jó 
részben az alkalmazandó módszertől is fog függni, az egységes középiskola 
útját látja egyengetve.

Márczius hó 8-án tartott havi ülésünknek első tárgya Tirczka Antal t. 
tagtársunk előterjesztése volt a tornatanításról, melynek conclusiója az volt, 
hogy a reáliskolai utasításokban kifejtett tanterv a gymnasiumban is életbe 
léptetendő, a mint ez idő közben tényleg meg is történt. A tárgyhoz Katona 
Mihály t. tagtársunk szólt nagy szakértelemmel. Ezen és az április hó 19-én 
megtartott havi ülésen ismertette Erdélyi Károly t. tagtárs Svédország közép
iskolai ügyét nagy buzgalommal és szakavatottan. Az imént említett ülésen 
tárgyalta körünk a szepesi körnek a szorgalomjegyekre vonatkozó indítványát 
is. Az előadó Tirczka Antal t. tagtársunk volt, A megindúlt vitában részt 
vettek Hanusz István, Sárgay Antal, Pintér Kálmán és dr. Szombathy István 
urak. A kör kimondta, hogy elvben nem óhajtja az általános osztályozást, de 
ha az behozatnék, akkor mégis inkább az előadó által ajánlott formában kívánná 
behozatalát,

Körünk nem volt érzéketlen — gondolom, ez is beletartozik jelenté
sembe — oly férfiakat ért csapások iránt, kik szivéhez közelebb állottak. 
Október hó folyamán történt, hogy a Közlöny általános tiszteletben és becsü
lésben álló szerkesztőjét pótolhatatlan veszteség érte, amennyiben egyetlen és 
a legszebb reményekre jogosított fia hirtelen elhúnyt. Nem késtem a 
kör nevében részvétiratot intézni a mélyen megszomorodott atyához •, a rész
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vétiratot bemutattam körünk több tagjának s arról novemberi ülésünkön refe
ráltam is. — Hasonló csapás érte Szőke Gyula t. tagtársunkat, ki legidősb 
gyermekét vesztette el. Sárgay Antal t. tagtársunk indítványára körünk április 
havi ülésén jegyzőkönyvileg fejezte ki legmelegebb részvétét a legérzékenyebb 
csapástól sújtott szülőknek.

Nem kerülte ki körünknek mindenre kiterjedő figyelmét a Közlönynek 
tapintatos, gondos és szakavatott szerkesztése sem. Krécsy Béla t. tagtársunk 
fejezte ki szavakban lelkünk meggyőződését, midőn febr. havi ülésünkben 
indítványozta, hogy Volf György kartárs úrnak, mint a Közlöny szerkesztő
jének, különösen a tanári kar reputatiója érdekében kifejtett erélyes műkö
déséért bizalom szavaztassák. A kör egyhangúlag fogadta el az indítványt s 
egyúttal amaz óhajának adott kifejezést, vajha említett fáradalmában a szer
kesztő soha se lankadjon s e téren is mennél nagyobb sikereket éljen el.

A körök elé lűzött egyik czél, mint azt a t. közgyűlés minden egyes 
tagja jól tudja, a tudományok terjesztése népszerű felolvasások közvetítésével. 
Városunkban nem volt arra szükség, hogy e czélból mozgalmat indítsunk; 
hiszen négy év óta áll fenn nálunk egy felolvasó társaság, mely nagy sike
reket ért el, s melynek mindnyájan működő tagjai vagyunk. A folyó évben 
megtartott felolvasó cyclusban körünk tagjai közűi részt vettek Hanusz István, 
ki „Földrajzi apróságok,1 Erdélyi Károly, ki „A nő a középkori költészet
ben,“ dr. Szombathy István, ki „Az utolsó troubadour,“ Laczkó Dezső, ki 
„Ethnographiai apróságok.“ Pintér Kálmán, ki ..Vörösmarty nőalakjai“ s 
dr. Tassy Pál, ki „Apró történetkék nagy emberekről“ czím alatt olvasott fel.

Mielőtt igénytelen jelentésemet befejezném, engedje meg a t. közgyűlés, 
hogy úgy az egyes előadóknak, mint a felmerült vitákban résztvett tagtár
saknak őszinte szívvel köszönetét mondjak. Különösen pedig szabad legyen 
hálás köszönetem kifejezni a t. jegyzőnek a jegyzőkönyvek szerkesztésében 
kifejtett pontosságáért s elismerésre méltó buzgóságáért. Végezetül szívemből 
óhajtom, hogy legyen Isten áldása körünk tagjain s azoknak mindennemű 
működésén !

A több ízben helyesléssel fogadott jelentés tudomásul vétetett, 
Hanusz I. és Pintér K. tagtársak indítványára pedig a kör elnökének 
és jegyzőjének fáradozásukért elismerés és köszönet szavaztatott.

A körök munkaprogrammjára tűzés végett V ir á n y i  Ig n á c z  föreáüsk. 
tanár indítványára a következő téte l: „Mikép lenne szabályozandó a 
középiskolai ifjúság színházlátogatása ?“ fogadtatott el és a választmány 
a társaskörökkel való közlés végett megkerestetni határoztatott.

Vidéki választmányi tagságra a kör részéről titkos szavazással 
S za b ó  F e r c n c z , dr. S zo m b a th y  Is tv á n  és P in té r  K á lm á n  tagtársak jelöl
tettek ki.

Dr. S zo m b a th y  I . indítványára, a budapesti kör által hangsúlyozott 
okok alapján, elhatároztatott, hogy kívánatosnak tartja a kör a „Közlöny“ 
szerkesztőjének nem 1, hanem 3 évre leendő megválasztását. Ugyanannak 
indítványára az egyesületi ta g d íja k  részletenként! összeszedésével és be
küldésével. a fizetést teljesített tagtársaknak kimutatásával a kör részéről 
ennek jegyzője bízatott meg.

Végezetül a kör 6 tagú igazga tó  v á la s z tm á n y á b a , mely majd a kör 
ügyrendje szerint a maga kebeléből fogja a kör elnökét és jegyzőjét 
megválasztani, Szabó Ferencz. dr. Szombathy István. Hanusz István, 
Erdélyi Károly, Krécsy Béla és Pintér Kálmán választattak meg titkos 
szavazással.

Ez ig. választmány május 14-én tartott gyűlésében az évi közgyűlés



jegyzőkönyvének hitelesítése után megválasztotta a kör jövő évi elnökévé 
dr. Szombathy István  főreálisk. tanárt ; és jegyzőjévé Erdélyi Károly
k. r. fogymn. tanárt.

Dr. Szombatliy István , a kör jegyzője.

A beszterczebányai kör április hó ЗО-án tartotta negyedik havi 
ülését. Első felolvasó Jurkovich E m il volt, ki Eóth Samu árnak „Az 
osztályozásról, különös tekintettel az általános osztályzatra“ czímü érte
kezésére reflectálva kimutatja a jelenleg dívó négy szorgalmi jegynek 
elégtelen voltát, s kívánatosnak tartja, hogy a szorgalmi ealculusok sza- 
poríttassanak. Fejtegeti továbbá az általános osztályzat kérdését is. Az 
erre kifejlett vitában a kör a szorgalmi jegyek szaporításának szükségességét 
szintén egyhangúlag kimondja, a calculusokat pedig következőleg véli 
megállapítandóknak : kitűnő, jeles, jó , elégséges, elégtelen. Az általános 
osztályzatot illetőleg a kör beható tanácskozás után szavazattöbbséggel 
helyesnek tartja, hogy az, mint régente, a tanuló bizonyítványába is jelez- 
tessék. Egyebekben pedig Róth Samu proposiójához csatlakozik.

A gyűlés második tárgya dr. Keleti Vincze főgymn. tanárnak 
„Cicero, de imperio Gn. Pompei“ czímü munkájának isméidetése volt, 
melyre Jurkovich E m il körtag vállalkozott. A kör köszönettel fogadta az 
ismertetést, s felkérte a felolvasót, hogy azt valamely tudományos folyó
irat szerkesztőségének közlés végett beküldje.

Végül Spitkó Lajos „A classicus ókor ismertetése gymnasiumainkban“ 
czímü nagyobb tanulmányának II. részét olvasta fel. E rész a philologus 
feladatával a felső osztályokban foglalkozik.

Három dolog után kell törekedni. Először is az olvasmány terjedelmét 
mennél nagyobbá tenni. De tartalmára és tárgyi fejtegetésére is a szokottnál 
több gondot kell fordítni. Végre tervszerűen oda kell hatni, hogy az egy-egy 
osztályban elért eredmény kellően megerősíttessék és biztosíttassék s így 
a philologiai tanítás gyümölcse a tanuló állandó birtokává is váljék.

Az első pontra nézve constatálja a felolvasó, hogy a közönségesen 
elvégeztetni szokott olvasmány mennyisége valójában nem épen kielégítő. Nem 
méltányos azonban e miatt gymnasiumainkat kárhoztató Ítélettel sújtani. Con- 
crét esettel kimutatja, hogy a rendes úton tetemesen többet olvasni, a ren
delkezésre álló időt tekintve, egyszerűen physikai lehetetlenség. Tehát rend
kívülî  eszközökhöz kell folyamodni. Ilyen sok egyéb közt, a mit felhoz, a 
gyorsított és ex tempore való olvasás, továbbá az általánosan kötelező magán- 
olvasmány. Mindezek azonban könnyen káros hatással is lehetnek. A bajon 
legjobban talán úgy lehetne segítni, ha a latin stílusgyakorlatok, melyeknek 
haszna és eredménye a két legfelső osztályban több oknál fogva úgyis fölötte 
csekély, ez osztályokban és az érettségi vizsgálaton háttérbe szorúlnának. A 
stilisztikának fent azután nem az volna feladata, tanítni, hogyan kell szépen 
latinul írni — mert ezt már úgy sem tanulják meg és szükségünk sincs reá — 
hanem hogyan kell latinból helyesen magyarra fordítni. A tanulók magán- 
olvasmányának pedig tisztán jeles fordítások alapos stúdiumára kellene szo
rítkozni.

A második pontra nézve kiemeli a felolvasó, hogy felfelé természetsze- 
níleg mindjobban háttérbe lép a philologiai tanítás tisztán formai, s előtérbe 
realis-humanus része. Itt egyebek közt hangsúlyozza az egyedül psychologiai 
utón elerhető úgynevezett belső szemléltetést.

A harmadik követelménynek, mely ellen a gyakorlatban leginkább vé
tenek, csak úgy fogunk eleget tenni, ha a philologiai tanításnál felmerülő,
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gyakran töredékes és belső összefüggés nélküli ismeretanyagot utoljára mint 
egy egésznek részét, az egésznek világában is bemutatjuk. Csak így kelet
kezhetnek eleven hatású, belsőleg összefüggő és jól kikerekített ismeretcso
portok. Tehát alaposan ismételni kell kellő átgondolással, bizonyos szempontok 
szerinti csoportosítással és összehasonlítással óránként, önálló egységes rész
letek és az egész befejezése után. Az érettségi vizsgálaton pedig a felső osz
tályok munkáját számon kell kérni. *)

A kör helyesli a felolvasó nézeteit s köszönetét szavaz neki tanul
ságos és nagy gonddal kidolgozott értekezéséért.

F a i th  M á ty á s , a kör jegyzője.

A selmeczbányai kör május G-án tartott havi gyűlésén S z i tn y a i  
E le k  szabad előadásban folytatólag ismertette Ziller „Algemeine Paedagogik“ 
czímű müvét, még pedig ezúttal a jellemképzésről szóló részt. Előadását 
röviden a következőkben ismertetem.

A jellemképzés a vallás- és erkölcsös jellemnek vonásait a növendék 
gondolatköréből és az abból kifejlett érzelmekből és vágyakból közvetetlentíl 
akarja kialakítani. Minden körülmények között tehát az első : a megfelelő 
gondolatkör megteremtése. 1. Megfelelően elő van készítve a közvetetlen jel
lemképzés, ha a gondolatkörnek, melyből a jellemnek fejlődnie kell, egész 
terjedelmében kiterjed az érdeklődés. Az érdeklődés az akaratnak gyökere, 
kezdete. A sokoldalú érdeklődés egy termékeny földhöz hasonlít, mely csirá
ban, gyökérben és magban gazdag oly annyira, hogy a vegetatió a fölszínen 
bármikor megsemmisíthető, de nem sokára ismét új zöld fog az üressé lett 
helyeken mutatkozni. Kép nélkül mondva, a sok oldalú érdeklődésből a cse
lekvésnek kifogyhatatlan bősége támad, 2. Ha az okok a jó mellett a belátás 
előtt tökéletes tisztán állanak, akkor a győzelem a rossz fölött mindig bizto
sítva van. 3. Belátáson alapuló szokást kell a növendékeknél megteremteni, 
mert nem egyszeri szórványos, hanem szokásszerű, tisztán emlékezeti akaratra 
van szükségünk, olyan akaratra, melynél már nem kell fontolgatnunk, hogy 
és miképen kellene cselekedni, a melynél ez minden egyes esetben már előre 
meg van állapítva. 4. A valóságos cselekvés a tapasztalás körének tágítása 
által támogatandó. De minthogy minden cselekvés a rendelkezésünkre szol
gáló eszközök miatt korlátozott, 5. ápolandó leszen a phantasiában való cse
lekvés, mind a tanításon kívül mindenféle viszonyok átgondolásában és meg
beszélésében, tekintettel t. i. arra, miként kell azokban cselekedni, mind pedig 
a tanításnál, különösen az olvasmányoknál, a történelemnél. Kívánatos itten, 
hogy az itjú a cselekvő személyek helyzetébe magát beleképzelje. Minél több
ször láttuk magunkat gondolatban helyesen cselekedni, annál könnyebben 
cselekszünk helyesen az életben. 6. A nevelő, a tanár szolgáljon maga is 
mintául, s mennél több erénynek maga is személyesítője legyen. 7. A rend
szeres lebilincselő munka a szívtisztaságnak legbiztosabb védője. 8. A nevelő 
és növendéke között föltétien és teljes bizalom legyen, ennek alapján kell 
mindennek, a mi a növendék öntudatában alá kezd szállani, a nevelő által 
emeltetnie és támogattatnia. 9. Érje a növendéket mindennél, a mi az általa 
is elismert alaptételekbe ütközik, erkölcsi feddés, mely neki a kellő belátás 
után magának is megérdemeltnek lássék. Még csak nem is szabad kívánnunk, 
hogy a hibás hajlamok, a melyek még nincsenek átalakúlva, ritkábban nyi
latkozzanak ; e lappangó erők csak megerősödnének s keveset jönnének érint
kezésbe, a mi éppen kívánatos, a jobb gondolatkörökkel. Az oly növendékek
nél, kik azelőtt rendetlenül éltek, az időről időre ismét kitörő nyers gondolat
anyagot természetes szükségességnek fogjuk tekinteni, tehát várjuk is. Ha

*) Minthogy időközben e kiváló figyelemre méltó tanulmánynak II. 
része is megjelent (Egyet. Philol. Közi. idei V. fűz j, bővebb kivonatát saj
nálatunkra mellőznünk kell. A  szerk .



valamely hiba többször ismétlődik, akkor az, nehogy feledésbe menjen, azáltal 
állandósíttatik, hogy a helyest, vagyis azt. a minek a rossz helyett kellett 
volna történnie, a növendék egy füzetbe írja. A beírás előtt szóbeli előadását 
kívánjuk a ténynek, a rosszakaratnak beismerésével és a javulás elhatározá
sával. A morális büntetések száma határtalan s az egyes növendékeknél annál 
több morális büntetés lehetséges, minél bensőbb a viszony közte és a nevelő 
között; de minden büntetés az individualismushoz alkalmazandó.

K irá ly  E rnő , a kör jegyzője.

A fiumei kör május 7-én tartott gyűlésében a közgyűlés előkészítő 
és fogadó bizottsággá alakult. Örömmel sietek értesíteni egyesületünknek 
Fiúméba készülő tagtársait, hogy egyesületünk nagy érdemű elnökének. 
Berecz Antal úrnak sikerült, valamint a kormányzó gróf Zichy Ágost úr 
ő excellentiájának, ügy a város derék podestájának Ciotta János lovag 
úrnak a közgyűlésünket előkészítő munkálatok iránti érdeklődését meg
nyerni. Ez alapon és a fáradhatatlan körelnök dr. Erődi Béla úr közben
járására az említett gyűlést a podestá elnöklete alatt és több érdemes 
városi képviselő jelenlétében, a városháza egyik tanácskozmányi termében 
tartottuk meg. — Dr. Erődi jelentéstétele után az egybegyűlt összbizettság 
a következő négy albizottsággá szerveződött: 1. A s z á l l á s o l ó  b i z o t t 
s á g  tagjai: Dr. Gelletich Miklós (városi képv.), Biscontini (rendőrfő), 
továbbá Angheben Albin, Berecz Gyula, Bresiger Lajos, Cortesi Plinius, 
Donátit Imre, Don Giurissevich József és Körösi Sándor tanárok. 2. A 
b a n k e t h i z o t t s á g  tagjai: M inach  János (városi képv.), Mohovich 
Emidio (városi képv.), dr. Feichtinger Elek. Matcovich Pál, Mozog István, 
Biegler Sándor, Szabó Samu. 3. A h e l y i  k i r á n d u l á s o k  b i z o t t 
s á g á n a k  tagjai: Conte D om ini Vincze (városi képv.), H ajnal Antal 
(kikötő építészeti felügyelő), Berghoffer József. Czink  Lajos. Dalmartello 
Arthur. Fest Aladár, Joris Máté. Körösi Sándor. Matcovich Pál, Mozog 
István, Nicora Yincze, Szabó Samu, W aligurszki Antal. Wenedikter 
Nándor és Zambra Péter 4. A v i d é k i  k i r á n d u l á s  b i z o t t s á g á n a k  
tagjai : Maderspach Sándor (városi képv.), M átisz János és Pizzetti Rókus. 
"V alamennyi bizottságban résztvesznek: Thierry  lovag (városi képv.), dr. 
Erődi Béla, dr. Nacinovich Hermann (városi képv.), Brelich Ernő 
(városi képv.), dr. Gribovszky Jenő; továbbá mint a sajtó kéviselői: 
Mócs Zsigmond és Pellegrini N. — E bizottságok működése a jelzett 
naptól életbe lépett. Ugyancsak e gyűlésen határoztatott, hogy a vidéki 
kirándulás Yelenczébe történik, még pedig megszakítások nélkül. (A rész
letekről dr. Erődi elnöknek a választmányhoz irt levele bővebben szól.) 
Említésre méltónak tartom még, hogy körünknek gróf Zichy Ágost 

'kormányzónál járt küldöttsége a közgyűlés széppé és emlékezetessé 
tételére nézve a legszebb ígéreteket kapta.

Dr. Gribovszky Jenő , a kör jegyzője.

A kaposvári kör május 8-iki hatodik rendes ülésén az elnök elő
terjesztésére először a т .-szigetiek segítő szövetkezete és a kecskemétiek 
mechanikai és üvegtechnikai tanfolyama került szóba. Az elsőre vonatko
zólag a kör csatlakozik a választmány határozatához és a szövetkezetét
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nem pártolja, a kecskemétiek óhajában ellenben örömmel osztozik; az 
utóbbi kérdés bővebb megvilágítására Baló Gy. vállalkozott.

Következett O M n y i  P . „Észrevételek a történet tanításához szóló 
utasító észrevételekre“ ez. referátuma.

Az előadó röviden végig megy az Utasítások ide vágó pontjain. Nem 
találja bennök a „röpke szók“ és történeti anekdotáknak alkalmazását; az 
Írásbeli beszámolást a kevésbbé népes felsőbb osztályokban néha az élőszó
val is pótolhatónak hiszi, a véleménye szerint szintén a mivelődéstörténeti 
keretbe illeszthető háborúk és békekötések, továbbá az egyes controvers ese
tek miként való tárgyalására szintén hiányoznak az utasító észrevételek, a 
czél elérhetésének legfőbb akadálya egy az Utasításoknak megfelelő jó vezér
könyv hiánya. E mellett mellékes kérdés : szerep e ljen -e  a z  é r e ttsé g i v iz s g á la 
to n  a z  ó k o ri tö r té n e t v a g y  se ? Itt Roma locuta est, s azért a feladat ez ügyben 
inkább az, hogy megmentsük azt, a mit még meg lehet menteni, s a dolgon 
legegyszerűbben úgy vél segíthetni, hogy a történelem ókori részét a IY. 
osztályban philologus tanítsa, a ki aztán a saját tárgya keretében az érett
ségin is szóba fogja hozhatni.

A felolvasást követő eszmecsere jobbára az előadó nézeteinek bővebb 
kifejlésére vezetett. Szóba került az a körülmény, hogy az Utasítások a 
történet tanításánál alkalmazható szemléltetést —  bár az 1885-iki tör
téneti congressus ép a kormány képviselőjének hozzájárulásával egyhan
gúan szólalt föl e tárgyban —  majdnem teljesen ignorálják, hogy egyéb 
hézagaik valószínűleg pótolhatók lesznek a nélkül, hogy külön pótutasí
tásokra kellene várni. A kör is fontosnak tartja azt, hogy az ókori 
történet philologus kezében legyen, de inkább abból az okból, mert az 
ókori história legalább a gymnasiumban szorosabb viszonyba hozható és ho
zandó is a philologiával. mint a többi korok történetével. Végül az 
Írásbeli feladatokat már csak a fogalmazás hasznosságának szempont
jából sem óhajtja elejteni.

Harmadik tárgyúi A lb r e c h t  J .  értekezett „A magánolvasmányról és 
az ifjúsági könyvtárak kezeléséről.“

Kétféle magánolvasmányt különböztet meg : kötelezőt és szabadot. Az 
első az Utasítások körvonalozása szerint csak az irodalmi oktatásnál szerepelhet 
és oly sze:zők műveire szorítkozik, melyek elolvasására az iskolában nincs 
idő, de azért feldolgozásuknak sorát kell ejteni, s innen az értekező és ma
gyarázó müvek ki vannak zárva. A mit a tanuló a kötelezett műveken kívül 
el akar olvasni, az szabad akaratára legyen bízva. A tanár itt csak tanácscsal, 
irányadással fog szolgálni, számon fogja kérni az olvasottat, de csak magános 
beszélgetésben, meg fogja mutatni a haszonnal való olvasás módját (jegyzé
sek, kivonatok, memoriter-részek, a lényeg fölkeresése stb.) Az e fajta olva
sás és beszámolás méitán helyet foglalhat aztán az önképző körök munkássá
gában is, sokkal inkább, mint a folytonos bírálgatások ; fontosabb műveknek 
ilyen ismertetésére akár pályadíj is hirdethető. — A magánolvasmányhoz 
szükséges könyveket az i f jú s á g i  k ö n y v tá r a k  szolgáltatják. Fölszerelésükre és 
kezelésükre vonatkozólag alapúi a beszterczebányai kör javaslatát ajánlja 
olyan módosítással, hogy a beszterczebányaiak csoportrendszere helyett czél- 
szerübb volna az osztályfő vezetése alatt osztályonkint külön könyvtárakat 
állítani föl, továbbá, hogy javaslatuk 8. pontja, mely 5—5 műnek elolvasását 
a tanuló becsületbeli kötelességévé teszi, csak arra az esetre fogadható el, 
ha az alatt az Utasításokban említett kötelező olvasmányt értik (s ekkor a 
„becsületbeli“ fezó fölösleges), mert nézete szerint a magánolvasmányt nagyobb 
mértékben kötelezővé tenni alig lehet a nélkül, hogy a sokat hangoztatott 
túlterhelés vádja alapossá ne válnék.
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A kör az előterjesztés tanulságait első sorban helyi érdekek elő
mozdítására használja föl s azt óhajtja, hogy az itteni ifjúsági könyvtárnak 
e szellemben való rendezését egy a jövő isk. évben a tanári karból ki
küldendő bizottság vállalja magára.

S c h a m b a c h  G y u la , a kör jegyzője.

A trsztenai körnek május 11-én tartott évi közgyűlésén az elnök 
bemutatja az egyes, főtitkárnak ápr. 26-án kelt levelét, melyben a kör 
felhivatik 1. a mármarosi biztosítási, 2. a kecskeméti mechanikai és 
üvegtechnikai indítványnak tárgyalására.

Az elsőre nézve C sóka  K á r o ly  hivatkozik a trsztenai körnek múlt évi 
szept. 30-iki (1. a Közlöny 201. 1.) és jan. 10-ki (1. a Közlöny 407. 1.) ülései
ben ez indítvány czélszerűtlenségéről és keresztülvihetetlenségéről, valamint 
számításainak alaptalanságáról elmondott okaira és utal arra, hogy tagadó 
álláspontja megegyezik másoknak ez ügyben eddig nyilvánosságra hozott és 
szakértelemmel kimondott véleményével. A mi pedig a tömeges biztosítás 
kérdését illeti, erre nézve azt indítványozza, hogy a trsztenai kör a valamely 
biztosító társulatnál való tömeges biztosítás elvét is elejtendőnek mondja ki, 
mert az ezáltal elérhető csekély előnyök nem állnak arányban a tömörülés mun
kájával. A ki akar és tud takarékoskodni, az tanácsok és szövetkezetek nél
kül is megtalálja útját arra, hogy erejéhez mért mennyiségű tőkét biztosítson 
agg napjaira; a ki ellenben nem tud gazdálkodni, annak szemében a tömeges 
biztosítások csekély előnye ösztönző erővel nem bir és nem fogja őt a gaz
dálkodásra indítani, a nélkül pedig az öregség napjaira tőkét gyűjteni nem lehet.

A kör nemcsak a mármarosi indítványt, hanem a tömeges biztosítás 
elvét is elejtendőnek mondja ki. A kecskeméti kör indítványában foglalt 
ügyet ellenben Hruschka Lipót és Hikl József hozzászólása után a kör a 
nm. minisztérium pártfogásába ajánlandónak tartja.

Az elnök évi jelentése a trsztenai kör 1886— 87. tanévi működéséről 
összefoglalja a körben megvitatott kérdéseket, az indítványokat, a tartott 
felolvasásokat és egyéb fontosabb ügyeket, a mint ez a Közlönyben 
megjelent tudósításokban olvasható.

Az egyesületi közgyűlésre programmtételekül a kör a következő 
két tételt ajánlja :

1. „Hasson oda a tanáregyesület központi választmánya körünk kérel
mére a nm. vallás- és közoktatásügyi minisztériumnál, hogy az olyan algym- 
nasiumi családos tanárok, kik valamely félreeső helyen huzamosabb ideig 
működtek, gyermekeik további iskoláztatása és sikeresebb neveltetése czéljá- 
ból alkalmilag egy nekik megfelelőbb helyre áthelyeztessenek.“ (Megokolással 
beadja Hikl József.)

2. „Az ország vegyes ajkú középiskoláira első sorban legfontosabb 
kérdés lévén az előkészítő osztályok ügye, foglalkozzanak a vegyes ajkú 
intézetek az előkészítő osztályok felállításának fontos kérdésével, mert ha e 
kérdés szerencsés megoldást nyer, meg lesz oldva vegyes ajkú középiskoláink 
tankönyvi kérdése is.“ (Megokolással beadja Csáka Károly.) A megokolásból 
kiemeljük a következőket : A népiskolának nem feladata az ifjúságot a közép
iskolákra előkészíteni, mégis az 1883. XXX. t. ez. 10. §-a biztosítja a nép
iskola 4 osztályát elégséges eredménynyel végzett tanulónak a gymnasiumba 
való fölvételt; a gyenge előkészültség és a magyar nyelvben való járatlanság 
hatraltatja a gymnasium alapvető működését. Poroszország nem küzd annyi 
n^e „ , ne^®zséggel és mégis 241 előkészítő osztálya van; 121 középiskolánál 
minősített előkészítő. A tandíj egyenlő a középiskola tandíjával; az ottani
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jóval magasabb tandíj mellett a tandíjból fedezhetők majdnem az előkészítő 
osztály költségei.

Mindkét indítvány a megokolásokkal együtt a választmányhoz kül
detik fel.

A kör tisztviselői, megköszönve a körtársaknak irántuk tanúsított 
bizalmát, lemondanak. A jövő tanévre újra egyhangúlag megválasztatik 
elnöknek HruschJca Lipót, alelnöknek Podhradszky M ihály , jegyzőnek 
dr. Kovaliк  János.

Vidéki választmányi tagnak Csáka Károly körtag és gymn. igazgató- 
ajánltatik.

Végül Csáka Károly bemutatja dr. L. W iese: „Samlung der Ver
ordnungen und Gesetze für die höheren Schulen in Preussen“ czimü 
müvét és melegen ajánlja a kör tagjainak tanulmányozás végett.

Dr. Kovalik János, a kör jegyzője.

A mármaros-szigeti kör sokat vitatott indítványa ügyében a kö
vetkező védelem érkezett azzal a kéréssel, hogy a Közlöny jelen szá
mában közzététessék és a fiumei közgyűlésen tárgyaltassék (1. a választ
mányi ülésről szóló tudósítást 673. 1.). A beküldők megjegyzik, hogy csak 
a saját nevükben szólnak, mivel az idő rövidsége miatt a kör ülését 
már nem várhatták be. Ezt előre bocsátva átengedjük nekik a szót.

A z  ind ítványozók  befejező n y ila tk o za ta  a ta n á ro k  kölcsönös segélö 
szövetkezete tárgyában.

Alólírottak által az országos középiskolai tanáregyesületnek 1886. júliusá
ban tartott közgyűlésére beadott s fentebb jelzett indítványt a közgyűlés a 
központi választmánynak azzal az utasítással adta vissza, hogy ez az indít
ványt hozzászólás végett közölje a körökkel, a melyeknek meghallgatása után, 
a saját véleményével együtt eldöntés végett, ezt a f. évben tartandó közgyű
lés elé terjeszsze.

A választmány és a körök részéről tett ellenvetések és kifogások lénye
gükben véve, a következők :

1. Több tanár hal meg évenkint mint 10, mert azok is beszámítandók, 
a kik szo lg á la to n  k ívü l vannak.

2. Kétségbe vonatott, hogy volna 3500 (ily sok) tag.
3. Megadóztatni csak a törvényhozásnak lévén joga, ennélfogva mint

hogy kivált a fiatalabb tagok (a hosszantartó fizetés miatt) nem lépnének be, 
így a csupán önkéntességen alapidó szövetkezet felbomolhat.

4. Csak 2—3 évig fizető tag ugyanazt a hasznot húzná, mint a 20—30 
évig fizető.

5. Tartaléktőkét a szövetkezet nem gyűjt, ennélfogva semmi biztosí
téka nincs.

A fentebbi pontokra vonatkozó ellenészrevételeink, lehetőleg rövidre 
vonva, a következők :

A d  1. Tüzetesen utána nézve a magyar birodalomban 10 év alatt tör
ténő halálozások számának, ezt a dr. Weszelovszky Károlynak a M. T. Aka
démia által 1875-ben kiadott „Statisztikai tanulmányok“ ez. müvéből 30—70 
évig, épen 1%-nak találtuk, tehát 3500 tagra nézve az évenkénti halálozások 
száma csakugyan nem 10, hanem 35, és így évenkint minden tag 70 frtot fizetne. 
Azonban így is tekintendő az, hogy az „Első magyar általános biztosító tár
saság“ 30 éves embernek 70 éves korára vagy időközben történő halála ese
tében, kedvezményezettje számára 6000 frt tőkét évenként fizetendő 186 frt
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18 kr. díjért biztosít, nem is említve azt, hogy a szövetkezeti 70 irtot sem 
egy tömegben, hanem csak 2 írtjával fizetné a tag, míg a biztosító intézet 
által ez egy vagy két tömegben követeltetik. Ha pedig a biztosított az évi 
70 írtját akarná 40 év alatt — ha ugyan élne addig — tökévé felgyűjteni, 
így sem kapna többet 4500 írtnál. Az első magyar általános biztosító társa
ság pedig 40 évig, évenként fizetendő 70 írtért élethalál esetre nem biztosít 
többet 2258 írtnál, a Fonciére pesti pedig 3000 írtnál.

Ha még a szo lg á la to n  k ív ü l i collegákat is a tagok közé veszszük, ez 
által a tagok száma épen növekedni — s így az évi dij még kevesbedni fog. 
Hozzá tehetjük még, miszerint igen valószínű, hogy rendezett viszonyok között 
élő tanároknál a mondottnál is kisebb a halandóság, mint mindenféle osztályú 
s foglalkozású lakosok keverékénél, a kikre van pedig ez az 1% kiszámítva-, 
úgy hogy ezt a tanároknál évenkint 25—30-nál többre nem lehet tenni.

A d  2 . Hogy a 3500 tag honnan vétetett, annak forrását megneveztük ; 
ez a szám több helyről tagadva igen, de az ellenkezője bebizonyítva sehol 
sem volt.

A d  3. Természetes, hogy kötelezni senkit sem lehet, hiszen épen ezért 
volna ö n k én y te s  szövetkezet. Olyan egyénekből, a kiket vagy belátás-hiány, 
vagy egyszerű nemakarás vezet, kivált ilyenféle szövetkezetét alapítani csak- 
ttgyan nem lehet.

Egyébiránt, ha erre a valóban humánus czélra sikerülne országos segélyül, 
vagy egyszermindenkorra adandó bizonyos alaptőkét, vagy évi segélyösszeget 
felsőbb helyről kieszközölni, az esetben ez a tagsági díj fizetése minden tanárra 
nézve kötelezővé is tétethetnék.

A d  4. Ez az eset a legrosszabb esetben is csak az első 40 év alatti 
cziklusban történhetnék, azután a díjfizetés és az érette járó jutalom tekinte
tében minden tag egyenlő kategóriába jutna egymással. Azonban hol van az 
megírva, hogy a 30 éves tanár 70 évig okvetetlen elél?

A d  5. Tartalék-tőkét igenis lehetne gyűjteni abból az évenként begyü
lendő 35,000 frtból, mely a 3500X70—6000X35 írton felül marad, a kezelési 
költségek leszámításával is, melynek kiviteli módozata már a részletes mun
kálatra tartozik.

J e g y ze t. Önkényt értetődik, hogy az elhalálozott jogutóda is kifizetné 
a 2 frt díjat, illetőleg ez az általa kapandó 6000 frtból levonatnék.

Némely körben egyik-másik kartárs erős subjectivitással, sőt a szélső
ségek határáig hajtva szólott ez indítványhoz, ugyannyira hogy egyik kartárs 
állítása csak akkor állhatott volna meg, ha a tanár mindjárt születésekor beült 
volna kathedrájába. — Egy kartárs úr pedig pláne 87 halálesetet vett föl 
évenként! Hogy ezt honnan merítette, el nem képzelhetjük, míg másfelől 
örömmel esik kijelentenünk, hogy a túlnyomó rész kellő tárgyilagossággal, 
komoly higgadtsággal tárgyalta azt.*)

*) Bármennyire dicséretes az indítványozók buzgósága, még sem fojt
hatjuk el azt az igazságot, hogy csakis a szép czélt tekintik, az utakra, 
módokra, eszközökre pedig alig ügyelnek. Maguk is kénytelenek megvallani 
(Ad 1.), hogy 3500 tanár közül évenkint nem 10, a hogy először vélték, 
hanem 35, kedvező esetben 30, legalább is 25, tehát a 10-nek legeslegjobb 
esetben is harmadtélszerese hal meg. Mostani számaikban is nagyon könnyen 
megnyugszanak, pedig egy kis próba nem ártott volna. Nagyon egyszerű a 
probléma, mindenki meg tudja fejteni. Kérdés : Mennyi idő alatt hal meg 3500 
ember, ha évenként csak 35, 30, 25 hal meg köziilök ? Felelet: 100, 1102/s, 
140 esztendő alatt. Volna-e ebben csak egy szikra valószínűség, ha a tanár 
nem 25 eves korában, hanem mindjárt születésekor lépne hivatalába ? Az 
У™itvanyozók nem igen hajlandók a 30 éves tanárnak még 40 évet adni, hogy 
<0 éves kort érjen (Ad 1.: „ha ugyan élne addig“ t. i. 40 évig, és Ad 4. : 
„Azonban hol van megírva, hogy a 30 éves tanár 70 évig“ azaz 70-ik
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Ismételve ajánljuk tehát indítványunkat a mélyen tisztelt közgyűlés 
jóakaratéi pártfogásába, méltóztassék ezt bölcs körültekintéssel megvitatni és 
elfogadni.

Ha azonban ennek sorsa az elbukás, a kora halál lenne, az esetben 
méltóztassék ennek hamvaiból egy más hasonló czélú és a kívánt sikerhez 
inkább elvezető módozatot találni, mert bizony n a g y  szü k ség  van  reá .

K o v á c s  B é la .
K a r d o s  K á r o ly .

KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK.

Administrationális tanügyi casuistika.
14. Egy tanár a tandíjmentességi kérvények tárgyalásánál meg 

akarja leleteztetni a népiskolából jött tanulók bélyegtelen bizonyítványait. 
K é r d é s  : Szabad-e ? F e le l e t : A népiskolai bizonyítványok a törvény értel
mében bélyegmentesek. Ez esetet azért hozom fel, mert újabban a nép
iskolák itt-ott 15 kros bélyeggel, a törvény által nem követelt kiadással 
terhelik a szülőket.

15. A tanév utolsó havában a tanártestület egy fegyelmeden tanu
lóra azt a határozatot hozza, hogy a tanév végéig a tanintézetben meg
tűri, de a jövő tanév elején többé a tanintézetbe fel nem veszi. K é r d é s  : 
A fel nem vétel kimondása egyértelmü-e a kizárással ? F e le le t  : Igen, 
azért a kir. főigazg. 1878-ki 800. sz. intézvénye értelmében az ily hatá
rozathoz is mindenkor a vallás- és közoktatásügyi miniszter megerősítése 
kívántatik és az ily határozatok megerősítés nélkül végre nem hajthatók.

1G. A Rendtartás 58. §-a szerint az igazgatóság kötelessége arról 
gondoskodni, hogy a rendes tanári tanácskozásokban, a tanártestület egyik 
tagja által pontos jegyzőkönyv vezettessék. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 1878 ki 28,179. sz. rendelettel, egy felmerült eset alkalmából 
intézkedett, hogy a középiskolai tanárok értekezletein a jegyzői tiszt tel-

éves koráig „okvetetlen elél?“); pedig évi 35, 30, 25 halálozás mellett 
3500 közül 2100, 2300, 2500 érné el azt a szép kort. Fölteszik, a minthogy 
kell is, hogy 40 esztendő alatt a 3500 tanár majd mind elhalna, és mégsem 
tudják elképzelni, honnan merítette „egy kartárs úr“ az ő évi 87 halálesetét. 
Csak el kell osztani 3500-at 40-nel s rögtön megkapjuk a 87-et. Egyébiránt ott 
vannak, hogy ne csak okoskodjunk, hanem a tapasztalatot is meghallgassuk, 
Szabó Fereucz kecskeméti körelnök teljesen megbízható táblázatai (jan. fűz. 
280—281. 1.) az anyagi bajokkal, családi gondokkal nem küzködő, tehát nyu- 
godtabb és így bizonyára hosszabb éltű kegyesrendi tanárok 25 évi halálo
zásáról, melyekből szintén csak évi 87, legjobb esetben 85 jön ki. Ennyit 
meg kellett jegyeznünk az indítványozók legjobb akaratú, de a nehézségekkel 
nagyon könnyen elbánó végszavára. A  szerk .



jesítése kötelessége mindenik az illető intézetnél alkalmazott rendes tanár
nak, ha e tisztre társai bizalma folytán vagy mint a testület legifjabb 
tagja megválasztatott, és elrendeli, hogy ilyennek jegyzői elfoglaltsága 
kötelezett heti óraszámába 2 óra gyanánt beszámíttassék. Kérdés : Vét-e 
a rendes tanár tiszti kötelességei ellen, ha a bizalmat (! ?) visszautasítva 
a jegyzői tiszt teendőit határozottan megtagadja ? — F e l e l e t : Igen; 
mert a rendes tanár esküt tett, hogy . . . .  az elöljáró hatóságok ren
deletéit tisztelni és pontosan megtartani fogja —  és ha társai bizalmá
ban esetleg zaklatást látna a Rndttás 58. §-a alapján sérelmét az igaz
gatóság mellőzésével köz vetetlenül is felterjesztheti a közoktatásügyi mi
nisztériumhoz. —  Kérdés : Köteles-e a helyettes tanár a jegyzői tisztséget 
elvállalni ? —- l e l e t e t  : A fönti rendelet szerint —  n em .

17. A minősítvényi táblázatok összeállításánál, megelégedhetik-e az 
igazgató a tanárok egyszerű állításaival, különösen a tanképesítést sth. 
illetőleg. Felelet: Nem, mert a tanképesítést vagy annak tárgyait és 
fokait avagy az előbbi szolgálatokat illetőleg olykor akaratlanul a hatá
rozatlanságok vagy a valóságnak meg nem felelő adatok csúsznak be, 
miért is a kir. főigazgatóság 1877-ki 1467. sz. intézvényével megkívánta, 
hogy minden oly adatokat, melyeknek alapul okiratok szolgálnak, csakis 
az okiratok megtekintése után vegyék jelentéseikbe, mert az igazgatók 
jelentéseikért minden körülmények közt felelősséggel tartoznak. Szolgáljon 
az 1877-ki 1467. sz. főig. intézvény megnyugtatásul azoknak, kik azon 
aggodalomban vannak, hogy a minősítvényi táblázatokban a tanár műkö
déséről, értékéről esetleg téves Ítélet, vagy emberi gyöngeség következté
ben vagy nagyon jó, vagy nagyon rossz osztályzat adható. Az igazgatók 
felelősek jelentéseikért, és az igazgatók is minősíttetnek a főigazgatók 
által, s nem koczkásztathatják meg azt, hogy a főigazgatók az igazgatók 
minősítvényi táblázatában azt mondhassák, hogy ennek vagy annak jelen
tése megbizhatatlan.

18. Egy oldalról egy kir. kath. gymnasiummal szemben az szorgal- 
maztatik, hogy a „Veni Sante“ és „Te Deum“ nem a gymnasiumi, hanem 
a plébániai templomban tartassék. Kérdés: Köteles-e erre a gymnasium? 
F elele t: Nem; mert a szepes-egyházmegyei hatóság 1877-ki 2899. sz. intéz- 
vénynyel kimondotta: „Solennis inauguratio et conclusio anni scolastici 
nulla tenus huc spectat utpote solam iuventutem scolarem respiciens.“

(Trsztena.)
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C s á k  a  K á r o l y .
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VEGYESEK.

Tankerületi főigazgató áthelyezése és kinevezése. A király 6 felsége meg
engedte, hogy S ziéb er  E d e  beszterczebányai tanker, főigazgató hasonló minő
ségben a megürült kassai tankor, főigazgatói állomásra helyeztessék át s az 
így megürült beszterczebányai tanker, állomásra főigazgatóvá D u n a y  F e ren cs  
győri jogakad. rend. tanárt nevezte ki.

Új közoktatásügyi tanácstagok kinevezése. A vall. és közokt. miniszter a 
király ő felségének f. évi április 24-én kelt legf. elhatározásával nyert felhatalmazás 
alapján az orsz. közoktatásügyi tanács váltakozó tagjainak számát tizzel szapo
rítván, d r . M e d v e c z k y  F r ig y e s  budapesti tud. egyetemi nyilv. rendes tanárt, 
T ó th  J ó z s e f  Pest-Pjlis-Solt-Kiskun megyei tanfelügyelőt, d r . K is s  A r e n , 
K ir á ly  P á l, S u p p a n  V ilm os elemi és polg. iskolai íitanítóképző intézeti taná
rokat, S eb es tyén  G y u la  nőtanítóképző intézeti tanárt, G liy c zy  G éza  keresk. 
akadémiai igazgatót, H eg ed ű s K á r o ly  áll. középipariskolai igazgatót. P a u s c h e r  
L a jo s  műegyetemi tanárt, V a jd a f y  G u sz tá v  fővárosi községi elemi iskolai 
igazgatót az orsz. közoktatásügyi tanács váltakozó tagjaivá kinevezte.

Jubilaeum. Csik-Somlyón nagy ünnepséggel ülték meg április 25-én a 
helybeli róm. kath. főgymnasium igazgatója I m e ts  F ü lö p  J á k ó  czimz. főespe
res 25 éves tanári működésének emlékét. Megelőző este az ifjúság fáklyás 
menettel tisztelte meg az ünnepeltet; az igazi ünnepség azonban 25-én folyt 
le. Hálaadó isteni tisztelettel kezdődött, melyen a jubiláns maga celebrált két 
főgymnasiumi paptanár segédlete és a főgymnasiumi dalkör szép éneke mel
lett. A ferenezrendiek templomából a volt megyeházára vonult a nagyszámú 
ünneplő közönség. Itt először a törvényhatóság nevében a megye főispánja, 
Mikó Bálint üdvözölte az ünnepeltet, kinek azután Glósz Miksa tanár méltatta 
tanári működését, majd Pál Gábor nyújtott át tanártársai nevében egy ezüst 
serleget, dr. Fejér Antal ügyvéd a volt tanítványok nevében egy albumot, 
egy tanuló pedig a mostani tanítványok nevében babérkoszorút. A lélekemelő 
ünnepet díszebéd zarta be, melyen vége-hossza nem volt a lelkes fölkö
szöntőknek.

Pályázatok. 1. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium a b u d a p e s t i
VII. kér. állami gymnasiumnál rendszeresített két új tanszékre, melynek 
egyikével a m a g y a r  n ye lv  és p h ilo so p h ia  tanítása, másikával a n ém et, esetleg 
az alsó osztályokban a la t in  és m a g y a r  n ye lv  tanítása lesz összekapcsolva, 
pályázatot hirdet. E két tanszék mindegyikével 1500 frtnyi évi fizetés és 
300 frtnyi lakáspénz van egybekötve. Pályázók a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz intézett folyamodványukat, melyben életkoruk, vallásuk, nős 
vagy nőtlen állapotuk, hadkötelességi viszonyuk, végzett tanulmányaik, iro-
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dalmi munkásságuk, tanképesítésük és eddigi szolgálatuk okiratokkal igazo- 
landók, ha szolgálatban vannak, előjáróságuk útján, minősítvényi táblázattal, 
különben pedig közvetetleniíl a budapest-fővárosi tanker, főigazgatósághoz 
f . é. ju n iu s  5 -ig  küldjék be. — 2. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
a s z o l n o k i  állami gymnasiumnál betöltendő nyolcz rendes tanári állomásra, 
melynek mindegyikével 1200 frt iizetés, 200 frt lakáspénz és a szabályszerű 
5 éves pótlék van összekötve, pályázatot hirdet. Ez állomások a következők: 
2 la tin  és görög n y e lv i tanszék, melyekkel alsóbb osztályokban a m a g y a r  
n ye lv  tanítása is össze lesz kötve ; 1 la t in  és görög  n y e lv i tanszék, melylyel 
a n ém et n ye lv  tanítása is összeköthető •, 1 m a g y a r  n y e lv i  és p h ilo s o p h ia í tan
szék ; 1 tö r tén e lm i és f ö ld r a jz i  tanszék ; 1 m a th e m a tik a i és p h y s ik a i  tanszék ; 
1 te r m é s z e tr a jz i  és f ö ld r a jz i  tanszék; 1 r a j z i  tanszék, melylyel a s z á m ta n  
tanítása is össze lesz kötve. Pályázók a vallás- és közokt. minisztériumhoz 
intézett kérvényüket, melyben születésük éve és helye, vallásuk, nős vagy 
nőtlen állapotuk, hadkötelességi viszonyuk, végzett tanulmányaik és képesí
tésük, nyelvismeretük és eddigi szolgálataik okiratokkal igazolandók, elöljá
róságuk útján vagy ha még nincsenek szolgálatban, közvetetlenűl a budapest- 
vidéki tanker, főigazgatósághoz f . é. ju n iu s  15-ig küldjék be. — 3. A s e l me e z -  
b á n y a i  ágost. hitv. ev. kerületi államilag segélyzett lyceumban mint főgym- 
nasiumban egy n ém et n y e lv i  s iro d a lm i és egy r a jz ta n á r i  tanszék töltendő be. 
Rendes tanároknak 1000 frt évi fizetés, 50 frtnyi ötöd éves pótlék és 150 frt 
lakáspénz, helyetteseknek 800 frt évi fizetés és 100 frt lakáspénz jár. A német 
nyelvi s irodalmi tanszéknél a kinevezés joga a kerül. isk. tanács és kerül, 
elnökség fölterjesztésére a vall, és közokt. minisztériumot illeti, a rajztanárt 
pedig szokott módon a kerület választja. Az állomásokat elnyerni óhajtók, 
kik a kormánynyal kötött szerződésnél fogva csak ágost. ev. hitvallásnak 
lehetnek, végzett tanulmányaikról, képesítésükről és eddigi alkalmazásukról 
szóló bizonyítványaikkal fölszerelt kérvényüket a selmeczbányai evang. lyceum 
igazgatóságához /'. é. ju n iu s  2 0 -ig  küldjék be. — 4. A s z é k e s f e h é r v á r i  
kereskedelmi akadémiánál a v e g y ta n , ip a r m ű ta n  és á rú ism e  v a g y  a m en n y i
sé g ta n  és k eresk ed e lm i s z á m ta n , esetleg tö rtén elem  és f ö ld r a jz  számára rend
szeresítendő tanszék az 1887—88. iskolai évre ideiglen betöltendő. E tanszék
kel 800 frt fizetés van összekötve. Pályázni óhajtók képesítésüket föltüntető 
okiratokkal fölszerelt folyamodványukat az akadémiát fentartó sz.-fehérvári 
kereskedelmi társulat elnökségéhez intézve a sz.-fehérvári keresk. akadémia 
igazgatóságához, mely megkeresésre készséggel ad részletesebb fölvilágosítást, 
legkésőbb f . é. ju n iu s  10 -ig  nyújtsák be. — 5. A budapesti II. és V. kér., 
valamint a pozsonyi, szegedi, kassai, temesvári, aradi, pécsi, soproni és nagy
váradi állami főreáliskoláknál a jövő 1887—88. iskolai év kezdetével rendsze
resítendő la t in  n y e lv i rendkívüli, Budapesten 900 frt, vidéken 800 frt évi fize
téssel összekötött tanszékekre hirdetett pályázat, melynek határideje f . é. 
ju n iu s  1-je, füzetünk megjelenéséig lejár.

A miniszter köszöneté. H a rtle b e n  A d o l f  Lipcsében lakó, általán ismert 
deték könyvkiadó hazánkfia a kiadásában megjelent „Chemisch-technische 
Bibliothek“ czímü vállalatnak eddigi 150 kötetét s a könyvek kötésére szűk-
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séges 100 irtot a magy. kir. technológiai iparmúzeum könyvtárának ajándékul 
küldve egyszersmind azt az Ígéretet tette, hogy e vállalatnak folytatólag 
megjelenő, évenkint mintegy 12—18 kötetét is a kötésre szükséges költségek
kel együtt mindenkor meg fogja küldeni. A vallás- és közoktatásügyi minisz
ter a nagylelkű adakozónak ez ép oly hasznos mint hazafias adományáért 
meleg köszönetét fejezte ki.

Térképcsiptető léczek ajánlása. A vall. és közokt. miniszter a S zék e ly  
D én es  és S za b ó  G y u la  székelyudvarhelyi lakosok által térképek kifeszítésére 
és fölakasztására szerkesztett és gyártott térképcsiptető léczeket (egy pár 1 m. 
hosszú 2 irt, Г5 m. hosszú 2 frt 25 kr, 2 m. hosszú 2 frt 50 kr) az országos 
tanszermúzeum állandó biráló bizottságának véleménye alapján iskolai haszná
latra alkalmasnak és ajánlhatónak találta.

Halálozás. Debreczenben elhúnyt május 12-én L e n g y e l Z sigm ondi, ev. 
ref. főiskolai tanár, életének 72-ik, tanári működésének 34-ik évében. A bol- 
dogultat, kit nehány napi súlyos szenvedés után ragadott el a halál, egyesü
letünk is gyászolja, melynek régi hű tagja volt. Életéről és működéséről a 
Debreczeni Protestáns Lap 20. száma a következő adatokat közli: „Lengyel 
Zsigmond 1815-ben született Hodászon, Szatbmár megyében. Iskoláit Debreczen
ben végezvén, a Gyiirky családhoz hivatott meg nevelőnek s a nógrádmegyei 
mostani főispán, gróf Gyürky Abrahám az ő tanítványa volt. Az úri család 
körén kivül N.-K.-Madarason lelkészi minőségben működött. Főiskolánkban 
a gymnasium egyik rendes tanárául 1853-ban választatott meg a latin és 
görög nyelv valamint a történelem tanítására. 1856—1861. évek alatt a tanító
képző intézetben működött; 1861-ben a bölcsészi szak, vagyis a mostani VII. 
és VIII. gymnasiumi osztály tanítására lépett át, míg 1874. vagyis a gymna- 
siumok újjászervezésének ideje óta, akadémiai ranggal és fizetéssel, — az 
akadémián szaktudományai köréből csak speciális collegiumi órákat adván, — 
teljes erejével a gymnasiumban működött. Tevékeny részt vett annak idején 
a debreczeni latin-magyar szótár szerkesztésében.“ Nyugodjék békében!

Az eperjesi nagy tűzvész, mely május 6-án pusztított s a nagykárolyival 
és toroczkóival együtt megdöbbentette az egész országot, iszonyú kárt tett a 
középületekben és közintézetekben. Valamennyi közül csak az evangélikusok 
iskolája maradt épen. Nagy veszteséget szenvedett az evang. lyceum, de a 
Szirmay-féle harminczezer kötetes könyvtárt nagy erőfeszítés árán sikerült 
megmenteni. Leégett a kir. kath. főgymnasium és Eperjes legszebb épülete a 
Szent-Andrássy-féle ház, melyet a boldogúlt nemeslelkű Szent-Andrássy Lajos, 
mint okt. füzetünkben (107—108. 1.) közöltük, ez intézetnek ajándékozott. Az 
iskolákban meg kellett szakítani az évet. A növendékek a felsőbb osztályokba 
való föllépésre jogosító bizonyítványokat kapnak. Nem egy kartársunk érzé
keny veseteséget szenvedett, a legsúlyosabbat talán G ra b o v itz  G erg e ly  kir. 
kath. főgymnasiumi tanár, a kinek harmincz év óta gyűjtött szép könyvtárán 
kívül megtakarított nehány ezer forintja is odaveszett.

T an áregyesü leti K özlöny. XX. 50
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Jótékony gyűjtés. A „Népnevelők Budapesti Egyesülete“ Eperjes, Nagy- 
Károly és Toroczkó leégett tanítói részére gyűjtést indított meg, s fölhívja a 
hazai tanító-testületeket, tanító-egyesületeket, a haza minden egyes tanítóját 
valamint a tanítóság barátait a gyűjtésre és adakozásra. A begyült pénz 
W ehn er G y u la  J ó z s e f  főv. igazg. tanító és egyesületi alelnökhöz (Budapest 
IY. kér. gróf Károlyi-utczai iskola) legkésőbb f. é. junius 10-ig küldendő.

A magyarországi fő- és középiskolák névkönyve VII. évi folyama megje
lent d r . W u tz  A lb e r t budapesti Vi l i . kér. főreáliskolai tanár gondos szerkesz
tésében és külsőkép megváltozott kisebb tetszőbb alakban. Felsmann József, 
ki a Névkönyvet Bartal Antal társaságában megindította és a III. évi folyam
tól kezdve maga adta ki, ezúttal a szerkesztés fárasztó munkájában nem ve
hetett részt, de a munkát igen jó kezekre bízta. Az új szerkesztő megtett 
mindent, hogy a Névkönyv adatai mennél teljesebbek és mennél megbízhatóbbak 
legyenek. Előszavában köszönetét mond dr. Klamarik János min. osztálytaná
csosnak, ki a gymnasiumi és reáliskolai adatokat hivatalos úton szereztette 
be a Névkönyv számára, továbbá dr. Fináczy Ernőnek s általában mind ama 
hatóságoknak, igazgatóknak és tanároknak, kik fárasztó vállalatában készség
gel támogatták. A szerkesztő azt Ígérte fölhívásában, hogy a Névkönyvet a 
mostani folyamtól kezdve minden évben fogja kiadni, a mi különösen az ok
nál fogva, minthogy tanügyünk terén minden évben nagyobb változások 
történnek, új intézetek keletkeznek, fennállók átalakulnak, a tanári személyzet 
működésének köre pedig folyton változik, nagyon kívánatos. Erre vonatkozólag 
most az előszóban a következő nem nagyon biztató szavakat olvassuk : „Mikor 
jeleneiül meg a Névkönyv Vili. stb. évi folyama, vájjon évenkint-e — mint 
azt az előfizetési felhívásban Ígértem — vagy csak 3 évi időközben. — mint 
eddig, — idő és körülmény, főként pedig a nyilvánuló részvét fogja megha
tározni.“ Ezért is igen melegen ajánljuk a hasznos munkát tisztelt kartár
sainknak.

Arany János hátrahagyott iratai és levelezései negyedik füzete megkezdi 
a Petőfi Sándorral folyt levelezést, mely mély pillantást enged a két nagy költő 
leikébe és az akkori irodalmi viszonyokba. Külön meg kell emlékeznünk ez 
alkalommal a hátrahagyott iratok derék kiadójáról is. Harminoz éve most, hogy 
R á th  M ó r  szolgálja nemes becsvágyrgyal a magy7ar irodalmat mint könyvárus 
és kiadó. Ennek emlékezetét szebben, jobban nem ünnepelhette volna mint 
Arany irodalmi hagyatékának kiadásával, melydyel eddigi nagy érdemeit újra 
jelentékenyen gyarapította, hálára kötelezve nemzeti irodalmunk minden ba
rátját. A firma alapításának 30-ik évfordulóján részestársává tette egyetemet 
járt müveit derék fiát Ráth Gyulát. Egy bizalmas közléséből értesülünk, hogy 
szándéka, „mielőtt az utolsó im p r im a tu r  kimegy kezeiből, megírni és meg
küldeni vállalatai barátjainak könyvei történetét, megemlékezve íróikról, 
közölve ezer meg ezer levelükből a közérdekű részleteket és elmondva 
sok oly dolgot, miről az irodalmi és politikai történelemnek épen nincs tudo
mása, vagy miről legendaszeríí benyomások kezdenek általánosakká válni.“ 
Szépen jellemzi működése irányát abbeli reménybe, hogy7 fia is „mint kiadó és
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mint sortimenter mindenkor inkább a jó b a n , széliben , mint az anyagilag h a sz
n o sb a n  fogja örömét találni.“

Nagy rovargyüjtemény (4000 faj 5000 példányban), mely az összes rovar
rendeket képviseli, eladó. A fajok pontosan meg vannak határozva és szak
szerűen rendezve. A példányok egészen f r is s e k  és épek, a legapróbb részekig. 
A gyűjtemény kartonokba van tűzve és 5—5 karton egy jól záródó bádog- 
szelenczében foglal helyet, a hol kevés rovar- és penészirtó szer alkalmazása 
által minden káros tényezőtől és a portól is biztosan meg lehet óvni. Az egész 
gyűjtemény,mely tanároknak kézi gyűjteményül a meghatározásoknál igen czél- 
szerű, a dobozokkal együtt és a s z á l l í tá s  k ö ltség e it is  b e leér tve , háromszáz 
nyolczvan forint. Tehát egy-egy példány nem egészen 8 krba kerül. Nagy 
számmal vannak benne olyan fajok, melyek a kereskedőknél csak 40—50—80 
krért (vagy egyáltalán nem is) kaphatók. Bővebb felvilágosítással szolgál 
S a jó  K á r o ly , ungvári gymn. tanár.

Beérkezett művek és folyóiratok. A múlt havi kimutatás óta a követ
kező könyvek és füzetek érkeztek a szerkesztőséghez :

A r a n y  J á n o s. Hátrahagyott iratai és levelezése. Budapest, 1887. Kiadja 
Rátli Mór. IV. füzet. Levelezés (4— 7 ív). Ára egy-egy füzetnek 40 kr. A 4 
kötetre terjedő munka körülbelül 30, külön nem kapható, 8 hetenként megje
lenő 40 kros füzetben szerezhető meg.

I ) r .  C serey  A d o l f : Növényhatározó vagyis vezér a virágzó növények 
neveinek könnyű és biztos kikereséséhez kezdők számára. Selmeczbányán, 
1887. Kiadta Joerges Ágost özvegye. LXXXIV, 527 és XX I1. Ára 2 frt 20 kr.

C sorba  F e re n c z  : A közgazdaság alapfogalmai. Trefort Ágoston vallás- 
és közoktatásügyi miniszter úr megbízásából. Budapesten, 1887. Nyomatott a 
m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 48 1. Ára 40 kr.

E g y e te m e s  P liilo lo g ia i K ö z lö n y . A m. t. Akadémia nyelvtudományi 
bizottságának és a budapesti philologiai társaság választmányának megbízá
sából szerkesztik H ein r ich  G u s z tá v , P . T h e w re w k  E m il , A bel Jenő. XI. évf. 
1—5. fűz. Budapest, 1887. Előfizetés egész évre 6 frt, fél évre 3 frt.

E k k e r t  A n t a l : Természettan kereskedelmi középiskolák és akadémiák 
számára. Budapest, 1887. Franklin-társulat. 168 1. Ára 1 frt 20 kr.

P. G y u r m á n  A n d o r  : A  gyorsírás kimerítő tankönyve Stolze-Fenyvessy 
alapon középiskolák s míveltebb körök használatára. Budapest, 1887. — Kulcs 
a magyar gyorsírás kimerítő tankönyvéhez. Budapest, 1887. Á tankönyv IV 
és 64 1., a kulcs 48 1. Ára a tankönyvnek a kulcscsal együtt postán küldve 
a szerzőnél (Büdapest, II. kér. kir. egyetemi főgymnasium) 2 frt 40 kr.

J ó k a i M ó r :  Gróf Benyovszky Móricz életrajza, saját emlékei és útleí
rásai. Képekkel, térképekkel, autographokkal stb. I. füzet. Budapest, 1887. 
Kiadja Ráth Mór. Díszkiadás körülbelül 20 füzetben, egy-egy füzet 40 kr.

M a g y a r  G y o r s ír ó  : Gyorsírászati szaklap. Szerkeszti Stolze-Fenyvessy- 
féle alapon P. G y u r m á n  A n d o r  tanár. Kiadja a budapesti II. kir. egyetemi 
főgymnasium gyorsíró köre. XVIII. évf. 7. és 8. szám. Előfizetés egy évfo
lyamra 2 frt, tanítóknak és tanulóknak 1 frt.

AI a g y a r  P h ilo so p h ia i S zem le. Szerkeszti és kiadja B o k o r  J ó zse f . VI. évi.
50*
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2. fűz. Budapest, 1887. Előfizetés egy évre 5 frt. Szerkesztő- és kiadóhivatal 
YI. kér. Nagy János-utcza 5. sz.

N e m z e ti N őn evelés. Kiadja a VI. kér. állami tanítónőképző intézet tanári 
testületé. Szerkeszti S eb es tyén  G y u la . VIII. évf. 4. fűz. Budapest. Előfizetés 
egy évre 2 frt. Kiadóhivatal VI. kér. Andrássy-út 65. sz.

N o vá k  S á n d o r  : A magyar nemzeti irodalom ismertetése a költői mű
fajok gyakorlati és elméleti tárgyalása alapján. Polgári és rokonczélu iskolák 
számára. Budapest, 1887. Kiadja Kókai Lajos. VII és 230 1. Ara 1 frt 20 kr.

D r . O rm a y  L a j o s : A mathematika a positiv philosophia rendszerében. 
Külön lenyomat a Magyar Philosophiai Szemléből. Budapest, 1887. Lampel K. 
bizománya. 69 1. Ara 50 kr.

Az o s z tr á k -m a g y a r  m o n a rch ia  írásban és képben. 35. (Bécs és Álsó- 
Ausztria 15.) és 36. (Bevezető köt. 13.) füzet. Budapest. Kiadja a magyar 
királyi államnyomda. Révai testvérek bizománya. Ara egy-egy füzetnek 30 kr.

P r o te s tá n s  N é p k ö n y v tá r . Havi folyóirat. Szerkesztik S cholz G u sz tá v  és 
F a r k a s  J ó zse f . I. évf. 4. sz. Budapest, 1887. Kiadja és nyomatja Hornyánszky 
Viktor. Ára egy-egy füzetnek 20 kr.

S h a k sp ere  Színművei. Fordították többen. Bevezetésekkel és jegyzetek
kel ellátta C sik y  G ergely . Javított kiadás. Közel 600 illustratióval. 24. 25. füzet. 
Budapest, 1887. Kiadja Ráth Mór. Ara egy-egy füzetnek 40 kr.

T e rm é s ze ttu d o m á n y i K ö z lö n y . Havi folyóirat közérdekű ismeretek ter
jesztésére. Kiadja a K. M. Természettud. Társulat. Szerkesztik S z i ly  K á lm á n , 
L e n g y e l B é la  és P a s z la v s z k y  J ó zse f . XIX. köt. 213. fűz. Budapest, 1887. Elő
fizetés egy évre 5 frt.

W ilh e lm  J ó z s e f : Az egyszerű és kettős könyvvitel tankönyve. Elmé
leti rész. Egyes és összefüggő példákkal. Kereskedelmi iskolák használatára. A 
szerző tulajdona. Kolozsvár, 1887. Demjén L. m. k. egyet, könyvkereskedése. 
190 1. Ára ?

I ) r .  W u tz  A lb e r t  : A magyarországi fő- és középiskolák névkönyve. 
VII. évfolyam. Budapest, 1887. A szerkesztő-kiadó tulajdona. 206 1. Ára elő
fizetőknek 1 frt.
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ÉRTEKEZÉSEK.

Paedagogiai eljárásunk reformjához.
«Das höchste Glück ist das, welches 
unsere Mängel verbessert und unsere 
Fehler ausgleicht.»

Goethe.

Ha az utolsó évek tanügyi mozgalmaira csak futó tekintetet 
vetünk is, fel fog tűnni, hogy elvi vita, kis és nagy dolgok felett, 
volt elegendő ; hogy a működésünkről mondott kritika kedvezőt
lenebb volt mint azelőtt; bogy végre az eredménytelen tanítás 
miatti panasz a közönség részéről is erősbödött. S mi lett az ered
mény? A magasan járó elvi viták, bárha patbetikus hangon voltak 
tartva, látható nyom nélkül hangzottak e l; a kritika bizonyos defi
citet constatált, de a fedezetről nem gondoskodhatott ; a nagy 
közönség vádjai fájós tudomásúl vétettek. De mi fog e bajokon 
segíteni ? Egy nagy alkotású paedagogusra vár talán a kor, ki a 
sikertelenséggel küzdő lelkeknek jobb irányt mutat? Vagy a kor
mány intézkedéseitől várjuk a bajok megszűntetését? Vagy talán, 
mi magunk kezdjük meg, kiki tehetségéhez s megadott szabad 
mozgásához képest, a javítást?

Bármely baj csak úgy gyógyítható eredményesen, ha szülő 
okai ismeretesek és ha ezeken lehetséges a javítás. A középiskolai 
oktatás eredménytelenségének számos oka és symptomája ismeretes 
már. Valóságos rendszerbe lehetne foglalni, mert egy tized óta 
folvton registráltatnak. Hanem azért bizony csak úgy vagyunk 
mint az éjjeli őr, a ki nagyon jól ismeri a helységnek minden

T an áregyesü leti K özlöny. XX. 51



700

házát kívülről, csak azt nem tudja, mi történik belül. Hogy a 
diagnosis tökéletesitéséhez hozzájáruljak, föl akarom tárni egy ház
nak a belsejét. Bemutatom saját paedagogiai eljárásomat. Nem 
szívesen történő vallomáson kell kezdenem. Hét éve tanárkodon! 
már s ez időnek legnagyobb részében oly eklektikus módszerrel 
tanítottam, mely mindenféle paedagogiai rendszernek bizonyos ve- 
gyülékéből áll, melyet sajátos módszerré sok experimentálás után 
végre is magam alakítottam. Nem is lehetett máskép. Az egyetemen 
előadásokat, de soha módszeres középiskolai tanítást nem hallottam, 
a gyakorló gymnasiumban meg nem fordulhattam, s végre is mint 
diplomás tanár a kathedrára léptem a nélkül, hogy csak egy oly 
példa tanítást, illetve nevelő oktatást láthattam volna, mely közép
iskolai eljárásomban normativumul szolgáljon. Vegyük hozzá még, 
hogy paedagogiai elméletem is, minthogy egyszerre két féle irányt 
is kellett tanulnom, két egymással kibékülni nem tudó elmélet 
chaosából állott. Tehát egy szóval se praxis se határozott elmélet. 
Ugyan hányán nem jártunk így ?

Ily útravaló mellett természetes, hogy az önképzéshez kellett 
fordulnom. Az angoloknál, francziáknál, németeknél kerestem a 
helyes paedagogiai elveket. Itt is, ott is találtam valami helyeset, 
czélszerüt, de egy oly paedagogiai elméletet, mely psychologiai ala
posságánál, logikai menetének kényszerítő hatalmánál, nemes erköl
csi irányánál fogva meggyőzött és meghódított volna — szóval 
egy paedagogiai ideált csak nem tudtam fölfedezni. Kutattam s e 
folyóirat hasábjain is angol, majd német elméleteket ismertettem, 
de az ideál mégsem került elő.

Ez eredménytelen tudományos vándorlás közben egy szerény 
német folyóirattal találkozom. Zajtalanul indult meg 1884-ben 
„Lehrproben und Lehrgänge aus der Praxis der Gymnasien und 
Realschulen“ czimmel dr. 0. Frick hallei és dr. G. Richter jénai 
igazgatók szerkesztésében. Előadásmintákat, illetőleg nevelve oktató 
órákat közöl. E kitűnő folyóirat tanulmányozása megtanított arra, 
a mit valamikor csak kicsinyelni tanultam, hogy t. i. Herbart pae
dagogiai rendszere s különösen annak Ziller által történt tovább
fejlesztése oly paedagogiai alkotás, mely a lelki élet processusá- 
nak a legjobban telel meg, hogy Herbart oly biztos kézzel alapí
totta meg a paedagogia főbb elveit, mint Aristoteles az okoskodás 
logikai formáit.

Az említett folyóirat Ziller Tuiscon „Allgemeine Pädagogik“
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czímü munkájának alapos tanulmányozására serkentett. Meggyő
ződtem, bogy tanítás és nevelőoktatás közt nagy a különbség ; be 
kellett vallanom, bogy komoly előkészületü munkám, tanításom, 
messze van attól az ideáltól, a melyet csak sejtettem, de a mely 
meg is valósítható; átláttam, hogy az akaratot és jellemet határozott 
módszerrel, de csak is ezzel lehet nevelni, hogy ez eljárás nem 
lehet önkényes, pusztán tanító modorban haladó, plirázisokon nyugvó, 
hogy ennek szigorú psychologiai s logikai menete van, hogy az 
ismeretnyújtásnál az eljárás módjának vagyis a menetnek már 
magának is olyannak kell lennie, melynél a tanuló czélokat 
kitűzni, azokért érdeklődni, a továbbfejlődés iránt vágyat érezni, 
szóval, lelkesen akarni tanuljon ; látnom kellett továbbá, hogy a 
lélek formális képzése tulajdonkép egészen más, mint azt eladdig 
ismertem; hogy Ziller tanmenete az analysis, synthesis, associatio, 
systema, methodus fokain a legtermészetesebb módja az oly isme
retszerzésnek, melynek termékenynek is kell lennie ; hogy ez oly 
viszonyt kíván és teremt az oktató és tanítvány között, melyben 
az oktató mint ideál, a tanítvány mint szerető tanuló a bizalom 
és szeretet kapcsával vannak egymáshoz fűzve, hogy tehát a 
kathedrának komor, villámokat szóró alakja akármi, de nem nevelő 
elem ; hogy végre ez a menet nagyon megkönnyíti a tanuló mun
káját s megment minket a tanítás ama fatumszerű bajától, melyre 
már Goethe czélzott, midőn azt mondta, hogy jaj annak a taní
tásnak, mely a végére ígéri és tűzi ki azt a czélt és elvet, melyet 
a munka folyamában kellene nyújtania.

Es e kitűnő paedagogiai munka, valamint általában a Herbart- 
Ziller-féle irány nálunk még nagyon kevéssé ismeretes, még alig 
részesül némi méltatásban. Tudvalevő dolog, hogy az egyetemből 
a legújabb időben kikerült tanárjelöltek is két különböző táborra 
oszlanak és hogy a nevelve oktató módszert csakis az a kevés 
tiatal erő alkalmazza, kik a tanárképző-intézet gyakorló iskolájában 
megfordultak. Pedig a Herbart-Ziller irány psychologiai helyessé
génei, logikai meneténél az életet, a tudományt, a vallást kielégítő, 
megbékítő magas erkölcsi felfogásánál fogva oly paedagogiai hala
dás, melyet kellően számba venni paedagogiai kötelességünk. Ily 
körülmények között, főkép tanításunknak minduntalan hangoztatott 
eredménytelensége mellett, mi, a taniigy munkásai, íidvösebbet 
nem tehetünk, mint ha nevelve oktató óráinkat szigorú kritika alá 
véve, eljárásunkat tökélyesíteni s a Herbart-Ziller-féle iránynyal ala-

51*
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posan megismerkedve, azt mindenütt győzelemre juttatni iparkodunk. 
Semmi sem képesít inkább tantervi utasításaink kellő megértésére, 
helyes méltatására és sikeres követésére. Azért, úgy hiszem, hogy 
az országos középiskolai tanáregyesület jeleu viszonyaink között 
üdvösebbet alig tehet, mint ha Ziller Tuiscon „Allgemeine Päda
gogik“ czímü munkáját magyarra fordíttatja és kiadásáról gondos
kodik. Ezzel sokat nyerhetnénk. Ha meggondoljuk, hogy e kitűnő 
paedagogiai munkának tanulmányozása által hányán nyerhetnének 
jobb irányt, hányán tökéletesíthetnék paedagogiai eljárásukat, akkor 
e mü anyanyelvűnkre való fordítása és így népszerűsítése — külö
nösen e reánk nézve nehéz napokban — nagyon is kívánatosnak 
fog bizonyulni.

De a mi magát a nevelő oktatást illeti, Ziller a fent nevezett 
munkában csak elméletet nyújt. Nekünk, a nagy többségnek, ez 
elmélet praktikus példái is kellenek. A németek a Herbart-Ziller 
irány biztosítására erről is gondoskodtak. Indítottak folyóiratot, 
mely előadásmintákat közöl. A kit Ziller elvei meg nem győz
hettek (bár alig hihető, ha azokat alaposan tanulmányozza), azt 
meggyőzik e nevelve oktató órák. E folyóirat olvasása közben 
önkénytelenül is mindig az forgott eszemben: mily jó volna, ha 
mi ily előadásmintákat magyarban is olvashatnánk! Pedig de 
sokan vagyunk, a kik más, épen a mi tárgyunkkal foglalkozó elő
adást nem is hallottunk. És kérdem lehet-e ott ösztönzés a hala
dásra, a hol valami esetleg jobbal vagy mintaszerűvel való össze
hasonlításnak még a módja is hiányzik? Másrészt, ki az, ak i azt 
mondhatná magáról, hogy az ő eljárásán már nem lehet javítani, 
az ő módszerének nincs szüksége a tökéletesítésre ? Nincs-e ben
nünk is az az emberi gyöngeség, hogy saját szakmájában és annak 
tanításában kiki mesternek képzeli magát ?

A módszertől való hagyományos idegenkedésnek első ellen
vetése rendesen az szokott lenni: a módszer lényegtelen, legfőbb 
a tanár személyisége; a jó tanár mindig eltalálja a jó módszert. 
Ennek csak akkor volna gyakorlati jelentősége, ha minden tanár 
egyúttal geniális nevelő is lenne. De a természet kedvünkért 
kivételt nem tett. A geniális erő bármely társadalmi osztályban 
a legkevesebb, a javarésze középszerű tehetség. Figyelemreméltó, a 
mit e pontnál Wiget G. mond : „Es wird doch keine Verletzung der 
Standesehre sein, wen mann behauptet, dass unter den Pädagogen, 
gerade so gut wie in den anderen Berufsklassen die originalen
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Köpfe nicht die Regel, sondern die Ausnahme sind, dass folglich 
die Behauptung, jeder Lehrer müsse sich eine gewisse Methode 
schatten, eine Phrase ist. gleichbedeutend mit dem Satze, jeder 
Lehrer müsse eine Genie, ein schöpferischer Geist sein. Die Mehr
zahl der Menschen, in welchem Gebiete es auch sei, bricht nicht 
neue Bahnen, sondern wandelt die Pfade, die bevorzugte Geister 
erschlossen.“

A mit mi tehát, a sikertelenség panaszának elhallgattatására, 
mint működő erők tehetünk, az csak az lehet, ha tanításunk mód
szerét, elveinket az általunk elérhető magasságig tökéletesítjük, ha 
nevelve oktató óráinkat mindazzal termékenyítjük, a mit a tudo
mány és tapasztalás — akár itthon akár külföldön —  e nehéz 
téren felfedezett vagy czélszerűnek talált. Mert igazak maradnak 
Goethe sza v a i: „Für die Jugend ist das Beste gerade gut gen u g!“

Erre nézve pedig nagy szolgálatot tenne, ha a Lehrproben 
czímű folyóirat mintájára — legalább két évi cursusra — folyóiratot 
indítanánk, mely a gymnasium és reáliskola minden tantárgyá
ból egy-egy vagy több előadásmintát tartalmazna, oly folyóiratot, 
melyben kitünőbb és hivatottabb paedagogusaink egy-egy tanító 
órájukat, a legkisebb részletig, Ziller szellemében kidolgozva közöl
nék.*) Minták kellenek, hogy a magunk eljárását egy talán tökéle
tesebbel összehasonlíthassuk; szemüveg kell, mely tökéletesebbet 
láttasson, mint a mit szemünk talán tizedeken keresztül jónak 
látni megszokott; rugó kell, mely nem az utasítás hangján, hanem 
a belső meggyőződés hathatós erejével serkentsen a továbbhaladásra.

(Selmecz.)
f í z i t n y a i  E le k .

Tárgy napló-példa.
Múlt füzetünkből a közlendők nagy sokasága miatt kiszorult a 

Váró Ferencz fejtegetését (633— 639. 1.) illustráló minta, melyet a 
túlsó lapokon ezennel pótlólag közlünk.

*) Ugyan ily didaktikai folyóirat kiadását ajánlja G re tcs  J ó z s e f  nagy- 
becskereki tagtársunk, kinek dolgozatát tér szűke miatt ez alkalommal nem 
közölhetjük. A  s z e r h
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Puszta szöveg vagy magyarázatos?

Közlönyünk májusi számában „Középiskolai könyvek enge
délyezése“ czim alatt irt egy czikket Veress Ig n á c z . Több passusára 
a szerkesztő tett helyreigazító megjegyzést. Szabad legyen nekem  
is reflectálnom egy pontjára, mely véleményem szerint hibás okos
kodáson alapúi. A czikkíró ugyanis többek közt így nyilatkozik : 
„ A  m i pedig  a m á sik  kérdést ille ti , vá jjon  e szöveg (t. i. az olvasó
könyvek szövege), p u sz ta  vagy m agyaráza to s legyen-e, erre a zt m o n 
dom, hogy a p u sz ta  szöveg olcsósága m ia tt a ján la tosabb  a jegyze tes
nél. Jegyzetes kiadások nagyon  m eg kö n n yítik  a szöveg é r té sé t; de 
ta n kö n yvekü l csak o lya n  jegyzetesek fogadhatók el, a m elyek szövege 
megegyező a ja va so lt szövegkiadással. E z  esetben a jövő évi h a szn á 
la tra  első sorban egy p u sz ta  szövegkiadás a já n la n d ó  és mellette, ha  
van , egy jegyzetes is. D e m in d  a kettőre egy ta n u ló  sem kötelezhető.u 
—  Megvallom, nem értem teljesen e passus összefüggését. A puszta 
szöveg — szerinte — ajánlatosabb a jegyzetesnél, ám bár  (?) vagy 
m ert (?) a jegyzetes kiadások nagyon megkönnyítik a szöveg érté
sét. Hiszen ha megkönnyítik, akkor csak ajánlatosabbak a puszta 
szövegeknél ? vagy az olcsóság előbbvaló paedagog ia i szempont, 
mint a könnyebb érthetőség ? De hát a czikkíró elfogadhatónak 
találja a jegyzetes kiadások használatát is a szövegkiadások m el
lett. de csak olyanokét, a melyek szövege megegyező a javasolt 
szövegkiadással. Tehát e szerint a javasolt szövegkiadástól függ 
valamely jegyzetes kiadás hasznavehetősége ? Mondjunk csak rá 
példát. Valamely gymnasiumban elfogadnak egy szövegkiadást pl. 
a Müller-féle Horatius-kiadást. Nemsokára megjelenik egy magyar 
jegyzetes Horatius-kiadás, mely az Orelli-féle vagy akár Keller- 
Holder-féle szöveget vette alapúi. Már most akár mily hasznavehető 
ez a jegyzetes kiadás, a czikkíró szerint nem használhatják ott, a 
hol a Müller-féle szöveget fogadták el. Vagyis : „video meliora 
proboque, deteriora sequor.“ — De még ha megegyezik is a puszta 
szöveggel a magyarázatos, a czikkíró szerint első sorban  akkor is 
egy puszta szövegkiadás ajánlandó és mellette, ha van, egy jeg y 
zetes i s ; de mind a kettőre eg y  tanuló sem kötelezhető. (Mind a 
kettőre ? Hiszen a kinek a jegyzetes megvan, annak nincs szüksége 
a puszta szövegre is 1) Hogy mért ajánlandó első sorban  puszta szö
veg, azt szerintem o l c s ó b  b s á g o n  kívül fontosabb okokkal kellett
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volna támogatnia. De vau itt nagyobb baj is, ha a czikkiró tanácsát 
követjük. Az eredmény t. i. az lesz, hogy az egyik tanulónak szöveg- 
kiadása lesz, a másiknak jegyzetes, a mi kész veszedelem és pae- 
dagogiailag rendkívül hibás berendezés. íg y  t. i. lehetetlenné válik 
az osztály közös munkássága, egyöntetű praeparatiója, mert hiszen 
egészen más praeparatiót kell kitűzni azon fiú számára, a kinek 
jegyzetes auctora van s egészen mást annak számára, a kinek 
csak puszta szövegre telt. Ez által minden becsületes tanítás lehe
tetlenné válik.

De a mi egyáltalában illeti a szövegkiadásoknak adott első
séget, arra is van egy megjegyzésem. Tudjuk ugyanis, hogy pl. a 
classikusok szövegkiadásai legnagyobbrészt külfö ld i  termékek, míg 
mi magyarok épen jegyzetes kiadásokkal akarjuk sikeresebbé tenni 
a tanítást, s minthogy a szöveg megállapítását mások már jórészt 
elvégezték, épen azt tartjuk legelső feladatunknak, hogy azt te
gyük meg, a mit mások nem végeznek el helyettünk, t. i. Írjunk 
becsületes magyar kommentárokat. Mit mond már most maga a 
czikkiró értekezése folyamán? „Legnagyobb megbotránkozást kel
tenek a még most is országszerte, az autonomisták és nem auto- 
nomisták táborában egyaránt garázdálkodó külföldiek.  Az ily ter
mékek, még ha sokkalta olcsóbbak vagy helyesebb szövegűek és 
tudományosabb szerkezetűek is, mint a belföldiek, a valódi hazafias 
tanár lelkét csak keserűséggel töltik e l.“

Az ilyenek ellen a czikkiró védvámot emelne stb. Ehhez nekem 
nincs mit hozzátennem, legfeljebb elvehetnék belőle, mert én nem 
mernék csupa hazafiságból az olcsóbb, helyesebb szövegű és tudo
mányosabb szerkezetű idegen művekre is anathemát mondani drá
gább és rosszabb megfelelő magyar művek kedvéért, mert „amicus 
Flato" . . .  — de annyi bizonyos, bogy a czikkírónak ez alapjában 
helyes ítélete a legtalpraesettebb czáfolata a szövegkiadások fölebbi 
felbecsülésének.

Eredm ény: ha vau jó jegyzetes kiadásunk, annak a haszná
latát kell kötelezővé tennünk, ha azt akarjuk, hogy tanulóink iga
zán készülhessenek, és ne legyenek kénytelenek a restségre kár
hoztató rossz fordításokhoz folyamodni.

(Budapest.)
D r. Csengeri János.
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Földrajz-e vagy természetrajzos földrajz?

Múltkori czikkemben (ápr. fűz. 504—509. 1.) a földrajzi taní
tást fejtegettem és arra az eredményre jutottam, hogy csak földrajz 
van, természetrajzos földrajz pedig nem létezik. Ez ellen nyomban 
fölszólalt Paszlavszky József (A földrajz tanításának tengeri kígyója. 
Máj. fiiz. 580—583. 1.), sok oly panaszt hangoztatva, mely engem 
nem illethet. Azért válaszának csak tárgyilagosan fejtegető részé
hez van szavam.

Szeretek határozottan beszélni és olyan összegubanczolt dolognál, 
mint a minőnek a mi földrajzi tanításunkat az életben látom, szüksé
gesnek tartottam akár erős kifejezésekkel is élni, ha ama kifejezések 
a dolog tisztázására, félreérthetetlen megjelölésére nekem alkalma
saknak látszottak. Ezért éltem az úgy látszik zokon vett kifeje
zésekkel. Különbségtétel kedvéért a régi slendriánt. reállexikonnak 
neveztem ; az újat, a hogy éveken keresztül bennünket boldogított, 
elneveztem természetrajzos földrajznak; és e két szélsőség között 
igyekeztem az általam, de meg hitem szerint az 1880-ki utasítások 
által is felfogott földrajzot körvonalozni. Szó van tehát ott három
féle földrajzról, ezt nem szabad szem elől tévesztenünk. A reál
lexikonnal nem foglalkoztam, mert bár még mindig széltében-hosz- 
szában tanítják is nálunk, mégis annyira túlhaladott, hogy ha 
tanítói, hívei vannak is, de védője nem akad. Foglalkoztam azonban 
a természetrajzos földrajzzal és abban végeztem, hogy természet- 
rajzos földrajz nem létezik. Legbővebben foglalkoztam pedig a 
földrajzzal, még pedig példákkal, részint a megérthetőség kedvéért, 
részint pedig mert tudom, hogy a concrét példa ellensége a nagyot 
dobbanó, de üres frázisnak. Két vezéreszme tűnik ki mindazokból: 
a földrajzból a sok természetrajzi anyagot hátrább igyekeztem szo
rítani. az ekkép nyert helyre pedig az embert és annak cselek
vését iparkodtam állítani. Mindenben pedig vezetett a létező állapot, 
és így vezettek a létező tankönyvek is, mert bármint hibáztatja is 
ezt Paszlavszky, a van, a létező lehet csak a vita reális alapja, 
nem pedig a lehetne.

Már most térjünk Paszlavszkvnak fejtegetéseihez. A reál
lexikont ő is mellőzi, de kifogásolja ama, szerinte, „egyszerű oda- 
vetést“, hogy „természetrajzos földrajz nem létezik.“ Mindamellett 
elismeri, hogy „olyan merev. . . bizarr felfogásban, mint a milyen
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nálunk... uralkodik, csakugyan nem létezik.“ Hát ebben szeren
csésen mégis egyezünk, hiszen — ismétlem — én mindig a van, 
a létező alapján állok és nem azon a ködös theorián, a lehetnén, 
vagy kellenén. Hanem azért — fejezi be czikkét Paszlavszky — 
„a gondolat nemesebb értelmében mégis létezik természetrajzos föld
rajz“ és ezt az Utasítások szerkesztőivel, didaktikával, Utasítások
kal igazolja és hegyibe három könyvet ajánl. Paszlavszky szerint 
a természetrajzi tárgyak okvetetlenül természetrajzi módon ismerte
tendők meg és szabatosan természetrajzilag kell azokat jellemezni, 
bármint „riadozzanak is tőle egyes földrajzi tanárok.“ Hozzá teszi 
azonban, hogy nem érti szabatosan természetrajzilag jellemzés alatt 
a természetrajz sajátos czéljainak megfelelő tárgyalást. És hivatko
zik az új Utasításokra, czitálva belőlük, hogy ennek valóban úgy 
kell lennie.

Nem kételkedem, hogy a megjelent iskolai könyvekben ez 
eddig is így volt kezelve; a szerzők szabatosan természetrajzilag 
jellemezték és természetrajzi módon ismertették az előforduló ter
mészetrajzi tárgyakat és nem „a természetrajz sajátos czéljainak 
megfelelően.“ A növényeket nem osztották egy- és kétsziküekre, 
összenőtt é̂s sokszirmúakra, nem beszéltek Linnéről, sejtekről, 
szövettestről stb.; az állatoknál nem beszéltek izomrendszerről, a 
kiválasztásról és szerveiről, még csak rendszertant se igen adtak. 
Én legalább így tudom. Ha már most azt kérdem, jó volt-e? ám 
feleljen rá az élet; jó lesz-e? ám feleljen rá a múlt. Hogy pedig 
az új Utasítások ezt akarnák és követelnék : ezen, a két Utasítás 
egybevetéséből ítélve, legalább is kételkedem. A természet körébe 
eső tárgyakkal való megismerkedés, azok kellő bemutatása, kellő 
szemléltetése nem azonos a természetrajzi módon való leírással és a 
szabatosan természetrajzilag való jellemzéssel. Mindenki észreveheti, 
hogy az új Utasítások a természetrajz túltengésének megszorítását 
czélozzák és szinte túlságos óvatossággal kihagyogatják, a mi tán 
az 1880-kiban megtévesztett. A tananyag beosztásánál (78. 1. régi, 
110. 1. új) kimaradt, hogy a „a földrajz egyszersmind a termé
szeti tanulmányok alapvetését végzi“ ; a természetrajzi adatoknál 
(80. és 112. 1.) kimaradt a „pontosan“ (megszemléltetve), és ugyan
csak inegszoríttatott a fölveendő anyag, a termékek szemléltetésé
nél (81. és 113. 1.) pedig kimaradt a külön óra a „természeti tár
gyaknak természetrajzi szempontból (!) való tárgyalására, kimaradt 
a „testalkat, fogazat, csőr“ és „csupán azon sajátságok képezhetik
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a szemléltetés és megbeszélés tárgyát, melyek a szóban forgó ter
mékeket legkiválóbban felismerhetővé teszik“ (új Ut. 113. 1.) Hogy 
pedig a természetrajz tanítása „az alsóbb osztályokban gyűjtött 
természeti ismeretekre“ alapíttassék, a mint Paszlavszky czitálja, 
azt én ott nem találom (118., 121. 1.). Ott (118. 1.) nem alapításról 
van szó, hanem arról, hogy a „földrajzi tanításban szerzett isme
retek . . . .  bőséges anyagot nyújtanak arra. . . .  hogy az előleges 
megbeszélés ne nélkülözze a szükséges szemléleti alapot.“ És aztán 
fogják magukat az új Utasítások, és azokból az apró betűkből merő
ben kihagynak minden természetrajzi tárgyat. Nekem biz" ez azt 
a közmondást juttatja eszembe, hogy a kit a kígyó megmart, fél 
az a gyíktól is.

De hagyjuk e szavak csűrös-csavarásából álló scholastikus 
vitát, a dolog természete ellent mond annak a természetrajzi mód
nak. A földrajzban helye van a legkiválóbban fölismertető tulaj
donságnak és annak, a mi az emberi életre legfontosabb. A platán
nál a termet és levél (árnyékosság), a gyümölcsfánál a gyümölcs, 
a kendernél a rostos szár, a paprikánál a bogyógyümölcs, a 
paratölgynél a kéreg, a gémnél a gázló láb, az egérnél a rágcsálás, 
a tevénél — nem bánom — a gyomra stb. Tárgyanként más-más 
tulajdonság a fontos, azt a fontos tulajdonságot igen is leírjuk, 
bemutatjuk helyesen, ha tetszik. . .  természetrajzi módon. Ne mond
juk a „bugát“ pamatnak, a „tokot“ bogyónak, a „csutkát“ torzsának 
stb. De arról, hogy az egész növényt, állatot a földrajz körében 
„természetrajzi módon“, „szabatosan természetrajzilag jellemezzük“ 
(az Utasítások — mellesleg említve — „a növendékek szókészletével“ 
való megbeszélésről mond valamit a 113. lapon), szó sem lehet, 
„bármint riadozzanak is tőle egyes“ — természetrajzi tanárok.

Ha tehát ennyiből áll az „a gondolat nemesebb értelmében 
létező természetrajzos földrajz“ — akkor hát az se létezik, mert 
csak földrajz létezik minden appositió nélkül. És a könyvek, a hol 
„mégis létezik,“ a Zachariae stb?. . .  Szégyenlem bevallani, — de 
biz én nem ismerem azokat. Rossz szokásom, hogy nem szeretem 
könyveikből tanulmányozni az életet, mikor az életből is tanulmányoz
hatom ; és nem szeretek mankón járni, mikor még — annyira-meny- 
nyire — van két ép lábam.

Befejezésül még, a félreértés kikerülése végett, szabadjon 
megjegyeznem, hogy én korántsem vagyok olyan „földrajzi“ tanár, 
ki riadozik a természetrajzi anyagtól. Múlt czikkemben is kimutat-
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tam, liogy szükséges, — de a földrajznak alárendelve. Sőt tovább 
megyek, azt is kimondom, hogy az új Utasítások távolról sem 
felelnek meg úgy a „földrajznak,“ mint a hogy megfelelhettek 
volna a régiek jó felfogással. És mert a rossz felfogás miatt így 
hátra felé kellett mennünk, azért boszankodom mindenre, a mi e 
hátramozdításnak oka volt és azért írtam czikket, könyvet, hogy 
— a mennyire tőlem telik — a további hátrafelé haladást (mert 
még hátrábbról volt szó !) kötelességszerüleg én is akadályozzam.

(Arad.)
Varga Ottó.

A physika tanítása a kereskedelmi középiskolákban.

Kereskedelmi középiskoláinkkal vajmi keveset törődtek eddig - 
elé kartársaink és folyóirataink. Hálával fogadtuk tehát Requinyi 
Géza márcziusi czikkének közlését, a mely a hallgatás jegét ez 
irányban is megtörte. Igaz ugyan, hogy e czikk nem épen intéz
ményünk érdekében szólt; sőt alaphangjából azt kell következtet
nünk, hogy szerzője a kereskedelmi középiskolákat, a nemzet köz- 
gazdasági életében számot tevő tényezők helyett, egyszerű „levezető 
csatornáknak“ szeretné tekinteni s így a gymnasium és reáliskola 
mellett nemcsak édes testvérekül, hanem még mostohákúl sem 
kívánja elfogadni.

Hogy joggal foglalnak-e helyet a kereskedelmi iskolák a többi 
középiskolák társaságában vagy sem, arról nem akarok vitatkozni, 
mert a meddő idővesztegetésnek nem vagyok barátja; azt sem 
kérdezem, hogy miért nem perhorreskálja a szerző az ipar-közép
iskolát és a felsőbb leányiskolákat, a melyek tudvalevőleg szintén 
középiskolai ranggal vannak felruházva ; csupán csak arra az egy 
állításra bátorkodom reflektálni, a melyből a szerző egész numerikus 
határozottsággal következteti, hogy a kereskedelmi iskolák érett
ségi vizsgálatainak „szellemi színvonala legalább 50 0/fí -al alacsonyabb 
mint a másik két intézetben.“ Ez ép oly merész, mint időelőtti 
kijelentésre az a körülmény ragadhatja a czikkírót, hogy „míg a 
gvmnasiumban és reáliskolában az írásbeli dolgozatok elkészítésére 
egyformán 5—5 óra van szánva, addig a kereskedelmi iskolában 
a magyar nyelvi és könyvviteli tétel kidolgozására 4—4, sőt a
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német nyelvi és a számtani dolgozatra csak 3—3 órai idő van 
megengedve, nyilvánvalóan azért, mert a föladandó tételek könv- 
nyebbek, mint a másik két iskolában.“

Ha a czikkíró kimutatta volna, hogy a keresk. iskolákban 
kevesebb tárgyat, kevesebb időn át tanítanak, még jogosultnak 
tarthatnám az érettségi vizsgálatra tett kategorikus kijelentését; de 
az előzőkben épen az ellenkezőt t. i. azt mutatta ki, hogy a keresk. 
iskolákban a törvényszabta óraszámnál magasabbal terhelik a tanulót 
s ez teljesen megingatja következtetéseit, a melyeket egyedül az 
említett vizsgálati időkre alapít. A mily hálával fogadjuk tehát az 
intézeteinket érdeklő felszólalásokat, ép oly tisztelettel kell kér
nünk az illető felszólalókat, hogy fiatal intézményünket oly gyenge 
alapon nyugvó kijelentésekkel ne discreditálják.

Intézeteink és az igazság érdekében tett eme megjegyzéseim 
után, rátérek voltaképeni tárgyamra, a physikának a kereskedelmi 
iskolában való tanítására. Itt már teljesen osztozom Requinyi néze
tében, a ki a physikára szánt heti 2 órát kevesli s a chemiával 
egyszerre való tanítását kifogásolja. Tantervűnknek nem első és 
utolsó hibája ez; de ha figyelembe veszszük, hogy mindössze 2—3 
éves intézménynyel van dolgunk, meg kell nyugodnunk, hogy 
az idő és gyakorlat majd ki fogják tűntetni a hibákat és hiányo
kat s rá is fognak vezetni ezeknek orvoslására. Ép azért, mivel 
a tanterv csakis 2 órát szán a physikára s az elvégzendő anyagot 
is minden utasítás nélkül csak a legnagyobb átalánosságban rövid 
két sorban szabja elénk s ez által az előadó tanár kezeit lehetőleg 
szabadon hagyja, tartottam czélszerűnek, hogy e tárgy tanítását 
megbeszélés tárgyává tegyem.

A phisikának a középiskolákban való tanítását illetőleg még 
ma is nagyon eltérő nézetek és felfogások uralkodnak az illető 
szaktanárok körében. Az egyes elszórtan megjelent e kérdéssel 
foglalatos czikkeken kívül, az újabb időben kiadott tankönyvek s 
a róluk írt bírálatok tanúskodnak leginkább ez állításom mellett. 
Lehetetlen, hogy ez alkalommal aggodalmamat ki ne fejezzem az
zal a legújabb irányzattal szemben, a mely a physika tanítását 
kizárólag mathematikai alapon kívánja eszközölni s a mely irány 
a dr. Schmidt Ágoston Hofmeister nyomán szerkesztett Természet- 
tanában nyerte legpraegnánsabb kifejezését. Mert az a fölfogás, 
mely szerint minden exact tudománynak végső feladata, tárgyának 
számszerinti felfogásában rejlik, érvényes lehet ugyan az egyete
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mes oktatásban, de elfogadhatatlan a középiskolákban, a hol tudva
levőleg nem végső feladatuk kedvéért tanítjuk az egyes tudomá
nyokat. S minthogy a középiskolák czélja csak bizonyos ismerete
ket — megengedem, hogy alapos ismereteket — nyújtani a fiatal
ságnak, míg ellenben a tudomány növelésére való előkészítés min
denha az egyetem feladata marad, nem mernék középiskolai hasz
nálatra szánt tankönyvben, a physikának tisztán mathematikai ala
pon való tárgyalásában Thomsonnak ama nyilatkozatára támasz
kodni, mely szerint: „Ha meg tudjuk mérni és számban kifejezni, 
a miről szólunk, csak akkor van róla tudományos ismeretünk ; de 
ha nem tudjuk mérni, se számban kifejezni, az ily ismeret silány 
és ki nem elégítő ; lehet ugyan kezdete a megismerésnek, de bármi 
tárgyra vonatkozzék is, gondolatainkat a tudomány magaslatára fel 
nem emeli.“ A mennyiben ez a mondás a pkysikában tanult téte
leknek egyszerű számbeli példákban való megvilágosítására és tel
jes átértetésére vonatkozik, magam is szívesen acceptálom ; de nem 
merném alapul elfogadni a physika oly részeinél, minők pl. az 
akustika, az elektromosság, a melynek törvényei csakis kísérleti 
úton vonhatók le, mert itt a mathematikai deductible a tanítás jel
zett fokán mindenkor értetlenek fognak maradni, kivált ha a di- 
mensiók és potencziál fogalmaival is nehezíttetnek. Mert elvégre 
is, a Természet élvezése végképen megszűnnék, ha pl. a szivárvány 
tündöklő játéka, egy szívre ható melódia öntudatos élvezése csakis 
a törésmutatók viszonyának, vagy a sinus-törvénytől eltérő hullám- 
rezgésnek számokban is kifejezhető felfogásában állana. Ilyenfor
mán nagyon közel jutnánk Pythagoras iskolájához, a mely tudva
levőleg mindent tagadott, a mi számokkal ki nem fejezhető. Bár a 
mathematikát, mint a physika nélkülözhetetlen segédeszközét, min
denkor kellő tiszteletben részesítem s a physikát másrészről a szer
zett mathematikai ismeretek gyümölcsöztetésére kiválóan alkalmas
nak tartom, mégis csak azt hiszem, hogy középiskolák felsőbb osz
tályaiban is mathematikai physika helyett kísérleti physika ta
nítandó.

A kereskedelmi iskolákban a physika tanítása az első évre 
(a mely a gymnasiumok és reáliskolák Y. osztályának felel meg) 
esik. Tisztán kísérleti alapon, tekintve, hogy csak két óra áll ren
delkezésre, tanítani nem lehet; de nem is szükséges, minthogy a 
növendékek az alsóbb osztályokban nagyjában az egész physikán 
úgy is átmentek. Itt főleg a már meglevő fogalmak tisztába ho
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zása és biztosítása s a gyakorlati szempontból fontos részek beha
tóbb tárgyalása képezze a főbb teendőket. Ezek szerint a keresk. 
iskolákban a phvsika tanításának czélja kettős : mindama physikai 
alapismereteknek nyújtása, a melyek nélkül mai napság az átlagos 
míveltségű ember el nem lehet, másrészt pedig kiaknázása mindama 
részleteknek, a melyek a leendő kereskedő speciális érdekeit legin
kább érintik s a tanulót más rokon tárgyak megértésében is előse
gítik. Ez utóbbi czél elérésében nem tartom fölöslegesnek pl. a 
gépek ismétlésénél, tekintettel a mechanikai iparműtanra, a gépek 
különböző nemeit részletezni, a gépek munkájával, s a mérleg és 
méréssel behatóbban foglalkozni.

Részemről a kiszabott tananyag mind gyakorlati, mind elmé
leti szempontból legfontosabb részének a hőtant és az elektromos
ságot tartom. Ezek tárgyalására fektetném tehát a fősúlyt, a 
nélkül azonban, hogy túlságos elméleti fejtegetésekbe bocsátkozzunk. 
A hőtant illetőleg nem osztozom egyik előkelő szakintézetünk 
tanárának azon nézetében, mely szerint ő a kalória fogalmát a 
növendékek értelmét meghaladónak állítja. Több évi tapasztalásom 
alapján mondhatom, hogy még a polgári iskola III. osztálybeli 
tanulóinak nagyobb része teljesen tisztába jön e fogalommal, s nem 
zavarja össze a hőfokkal, a mint az említett tanár tartja. így tehát 
2 évvel idősebb fiúk minden veszély nélkül megismertethetők e 
fontos fogalommal, a mely nélkül az egész hőtani tudományuk 
semmit sem ér; nem is értem, hogy lehessen a kalória ismerete 
nélkül a fajmeleget, az olvadás és párolgás melegét — a mely 
dolgokat csak nem lehet kirekeszteni — alaposan megértetni ? 
Természetes egyúttal azonban, hogy csak kellő számú és kellően 
megválogatott példákkal lehet e fogalmakat igazában megértetni. 
Leendő kereskedőkkel lévén dolgunk, szinte magától értetődőnek 
tartom, hogy a hőtan keretében a gőzgépről, annak szerkezetéről, 
munkájáról, a lokomotivról, a gőzgépek és vasutak történetéről 
jóval behatóbban szóljunk, mint egyéb középiskolákban teszik. 
A különböző halmazállapotú testeknek melegben való kiterjedését 
pedig alkalmasan felhasználhatjuk arra, hogy a tanulókat az első
fokú egyenletek megoldásában gyakoroltassuk. Az elektromosság
tanból az alapismereteken kiviil főleg annak chemiai, hőtani és 
mechanikai hatásával s ezekkel kapcsolatosan a galvanoplasztikával, 
az elektromos világítással és világító rendszerekkel és az elektromos 
telegraphiával kell behatólag foglalkoznunk. Világos azonban, hogy
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az elektromos erőátvitelről, ennek alkalmazásairól sem szabad meg
feledkeznünk. A tanuló látókörét nagyban emeli, ha az elektromos 
fényt is mint az erőátvitel egyik esetét képes felfogni s így az 
energia átalakulásairól való fogalmait, a melyeket már a munka 
bővé való változásánál szerzett, kibővítheti. A hangtanból csak a 
közérdekű, a fénytanból pedig azokat a részeket tartom tárgya- 
landóknak, a melyek főleg a látás, színképelemzés és az optikai 
eszközök (kivált a mikroszkóp) megértésére múlhatatlan szük
ségesek.

A sorrendre nézve némi eltérést találnék igazoltnak a hivatalos 
tantervtől. A gépek ismétlésével kezdve, a hőtannal folytatnám, 
mert a gépeknek az energiával foglalatos fejezete természetes átme
netként szolgál a hőre, mint a tömecs-energia egyik különös alak
jára, nem is tekintve, hogy a téli évad épen a hőtan tanítására a 
legalkalmasabb. Ez áthelyezés által a fénytan közvetetlenül követi 
a hangtant, a mi analog tüneményeinél fogva csak helyeselhető. 
Végre a mágnesség tanát nem külön, hanem a maga helyén, az 
elektromosság körében vélem tárgyalandónak.

Az eddigiek főleg az anyag kiválasztására vonatkoznak, s 
így még a követendő módszerről is meg kellene emlékeznem. 
Ennek fejtegetése helyett azonban bátran megelégedhetem egyszerű 
utalással a gymnasiumi és reáliskolai utasítások illető szakaszaira 
(gymn. 125—128. 1., reálisk. 128—135. 1.), melyeknek figyelmes 
elolvasását, megfontolását és számbavételét a keresked. középisko
lában is annál inkább ajánlom, mivel az a nézet, hogy a hivatásos 
tanítóval a tanítás mestersége mintegy vele születik, meglehetős 
elterjedésnek örvend; pedig ez a „született tanítóról“ szóló nézet — 
egyes rendkívüli tehetségek kivételével, a kik mintegy Ösztönszerűleg 
találják meg az igaz utat — átalában véve a téves nézetek sorába 
tartozik. És a „született tanító“ működését is csak emelni fogja, 
ha eddig követett öntudatlan, ha mindjárt helyes eljárását ideje
korán öntudatossá fejleszti s egyúttal arra a meggyőződésre jut, 
hogy a tanítás technikáját illetőleg még mindig akad elég tanulni 
valója.

(Budapest.)
Eklcert Antal. ■
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Szemléltetés az ókori irodalmak tanításánál és a kapos
vári állami főgymnasium philologiai múzeuma.")

Középiskolai tanügyünk túl van a kezdet nehézségein. Az 
experimentálás korát is fölváltja maholnap az eredményes munkál
kodás állandónak ígérkező aerája. Bizonyság reá az immár máso
dik kiadásban napvilágot látó Gymn. Utasítások aránylag kevés 
változása, bizonyság reá a tanári körök munkásságában föl-föltűnő 
ama jelenség, hogy eredetileg másodrendű tanügyi kérdéseket már- 
már actuálisaknak tekintenek.

E szellemben járt el a kaposvári kör is, midőn a besztercze- 
bányaiak példájára, bár némi változtatással, munka-programmjába 
vette a czímben jelzett két tételt is; tehette ezt annál inkább, -mert 
az e fajta szemléltetés és egy hozzá való class, philologiai múzeum 
nem pusztán a theóriák ködében elvesző jámbor óhajai közt fog
lalt helyet, hanem valójában megvan az intézetnél, s így a kör a 
kérdést már a praktikus oldaláról is tárgyalhatta. Magam ajánl
kozván e themákról a körben referálni, bő alkalmam és kedves 
kötelességem is volt ez ügyben körülnézni: megtettem és e sorok
ban óhajtok beszámolni még pedig ezúttal körünk szűkebb kere
tén kívül.

Az említett kérdéseket tanítói praxisom óta szeretettel ápol- 
gatom és sokat vártam megfejtésüktől. Annál nagyobb örömmel 
ragadtam meg új Utasításainkat abban a hitben, hogy bennök talá
lom meg a keresett alapot, melyre praxisom számára számba vehető 
theóriát építhetek. Végig böngésztem őket s arra a reám nézve 
kissé elkedvetlenítő eredményre jutottam, hogy eljárásom módja 
első pillanatra majd hogy nem ellenkezik az Utasítások inteutióival. 
Nekik legalább nincs tudomásuk az 1885-ik évi történeti congres- 
sustól a minisztérium képviselőjének jelenlétében fontosnak nyilvá
nított történeti és class, philol. museumokról **), s a szemléltetésre 
vonatkozólag csak a históriánál és ennek is pusztán hazai részénél 
kívánják határozottabban a „tárgyak és képek bemutatását.“ (24. 1.) * *

*) V kaposvári kör május 21-ki évi gyűlésén fölolvasott értekezés.
* ) Századok 1885. A congressus irományai 136. és k. lapjain.
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A mit saját Utasításainkban alig- találtam meg-, arra legalább rész
ben a Reálisk. Utas. sorai közt kellett ráakadnom.*)

Hogy ily viszonyok közt mégis napvilágot látnak e sorok, 
annak oka éppen nem a minden áron jobbat mondani akarás, ha 
nem pusztán a kérdés fontosabb voltának tudata és az a hit, hogy 
a maga részéről e czikk is hozzá fog járulhatni a kérdés tisztázá
sához. Biztatnak ez utamban ugyancsak az Utasítások, melyek 
többé-kevésbbé szabad teret engednek „a tanártestületek egyéni 
felfogásának1* (15. 1.), biztat a budapesti VII. kér. állami gymu. 
ez irányú áttörése és az ez ügyben emelkedő hangoknak, ha nem 
is száma, de tekintélye.**)

A Tanterv a latin és görög nyelv iskolai tanításának czél- 
jáúl a) a nyelvi és irodalmi szemponton felül b) „a klasszikus

*) Érdekes világot vet vele a két utasítás törtéuelmi anyagfelosztásá- 
uak egybevetése : Gymn. Ut. 96. 1. „Kambyses és Egyptom“. Real. Ut. 80. 1. 
„Kambyses Aegyptusban (Egyiptomi műemlékek)“. — G. U. 96. 1. „A kép
zőművészetek (Pheidias)“. R. U. 80. 1. „A képzőművészetek (az Akropolis 
ismertetése)“. — G. U. 98.1. „Róma szépülése“. R. U. 82.1. „A római műem
lékek (forum Romanum)“. — G. U. 99. 1. „A Flaviusok“. R. U. 83. 1. „A 
Flaviusok (Colosseum). .. .Pompei (ásatások)“.

**) A kérdésünkben fölszóllalók közt találjuk már 1873-ban Jónás 
Jánost, a ki Stark lieidelbergi tanár egyik czikkét fölhasználva, már akkor 
sürgette a művészet-tanítás behozatalát a középiskolába („Művészet és iskola“. 
Magy. Tanügy 1873. 1. 2. 3. füzet), bár indirecte, szintén mellette szólal föl 
Ádám István „Rajzügyi politikánk és a gymnasium“ czímű czikkében (Tan. 
Egyesül. Közlöny 1882—83. 123. 1.), hasonló dr. Tergina Gyula „Művészet és 
iskola“ ez. ismertetése (Magy. Tanügy 1885. 125. 1.); a kérdés hasonló szöve
gezéssel a képviselőházban is szóba került, ennek köszöni létét dr. Márki 
Sándor a Közlöny áprilisi füzetében olvasható apologiaszerü czikke. A  czikkek 
nyomós argumentumokkal izgatnak általánosan a művészettan behozatala 
mellett ; csakhogy ajánlataik jobbára tantervi változtatásokkal járnak, a 
mikre most, természetesen, gondolni sem lehet.

Sokkal behatóbban és szorosan tanügyi viszonyainkhoz alkalmazkodva, 
igazi philologiai akribiával értekezik erről legújabban Spitkó Lajos, beszter- 
czebányai gymn. igazgató. „A class, ókor ismertetése gymnasiumainkban“ 
ez. két czikke (Philol. Közlöny ez id. fűz. 217. és 459. 1.) hivatva van arra, 
hogy az ez ügyben megindult mozgalmat necsak általánossá tegye, hanem 
valósággal győzelemre is juttassa. Szükségünk van e fontos czikkeknek éppen 
e lapok hasábjain való ismertetésére már csak a kérdés teljesebb megvilágí
tása czéljából is, de meg mivel a czikkek fölolvasásáról szóló köri tudósítás, 
közlésükben bízva, nagyon is dióhéjba szorította.

A class, irodalmi oktatás gyümölcsét, a Tanterv fukar szavú szövegezésén 
bővítve, Spitkó „ a régiek világnézetének, gondolközásmódjának, irodalmi és

52*
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népek életének és világnézetének ismeretéit tűzi ki, „a mennyiben 
a gymnasiumban tárgyalt irodalmi müvek olvasásából menthető.“ 
Mi módon hajtandó végre ez az olvasásból merítés, arról a nyelvi 
és irodalmi czélt és elérése módját bőven kifejtő Utasítások édes 
keveset mondanak. A „világnézet“ ismertetése módjára az olvas
mányok újabb irányú taglalásának alkalmazásával nem lesz nehéz 
rájönni, de hogy a classicus népek „életé“-nek ismeretére jusson 
az ifjú, a mibe, véleményünk szerint, az életnek majdnem minden 
oldala, tehát természetesen a művészi is beleértendő, ehhez az 
olvasmányból való puszta elvonás nem lesz elégséges. Itt az olvas- 
mányi alaphoz egy él hallgatott eszköz szükséges, a melyet az 
Utasítások is sejtetnek e szavakban: „Az olvasmány feldolgozásá
ban különben semmit sem szabad elmulasztani, a mi iránta az 
érdekeltséget emelheti és nemesítheti“ (64. 1.), továbbá : „csak ha

m ű v é s z e t i  productumainak felfogásában és méltatásában“ látja. Sajnálattal 
constatálja, hogy „a magyar gymnasium eme magas feladatát nem teljesíti 
kellően“. Okai a következők : 1. a Tanterv kevéssé gondoskodik a história 
ókori részének tanításáról, 2. szemléltető eszközeink vagy egyáltalában 
nincsenek, vagy nem alkalmaztatnak, 3. az antiquitásokat. helytelenül kezeljük 
és 4. az antik művészetet a tanításban teljesen elhanyagoljuk. Az első két 
pontnál részletesen szól a történeti oktatást előkészítő cursusokról, már itt is, 
de még inkább a voltaképeni ókori történet tanításánál sürgeti a szemléltető 
eszközök egész apparátusának lelkiismeretes fölhasználását. A 3. és. 4, pontba 
foglalt akadályokat a felsőbb osztályokban tanító philologus hibájának tudja 
be, a kitől „a kiválóbb irodalmi műveknek gondolattartalom és műalak tekin
tetében való tiszta megértésén felül a class, kor minden oldalú, kivált pedig 
műveltségtörténeti méltatását is megkívánja még pedig az olvasmány nyal 
kapcsolatosan. E követelés révén vizsgálja olvasmányaink terjedelmét. Ezt 
kevesli, mindazonáltal nem annyira, hogy az extempore- és a magánolvasmány 
mellett a latin stílus-gyakorlatoknak jobban háttérbe szorításával ne lehetne 
a bajon segíteni. Követi ezt a régiségi reáliák kezelésére és osztályonkint 
való elosztására vonatkozó terjedelmes javaslata ; a czikk legtartalmasabb 
része, mely hitünk szerint nem egy intézet eljárása módjának lesz a jövőben 
kiinduló pontja. Áttérve végűi az ókori műtörténetre, az evvel való elbánást 
a legnehezebbnek tartja. Az architektonika alapismereteit a IV. osztály 
történeti anyagához csatolva, ezúttal a par excellence görög művészetről, a 
plastikáról szól. Csak sajnálnunk lehet, hogy a latin irodalomra szorítkozva, 
a görög régiségekre vonatkozó tervét ezúttal nem közli, holott ide sokkal 
szervesebben lehetne beleilleszteni a nehéznek vallott egész műtörténetet, mint 
terve szerint az Aeneis VI. énekének egyes isten-neveihez erőszakolni hozzá 
az illető istenség különböző korbeli ábrázolását. Szól végül a szemléltetés 
módjáról és egy olcsó okori képes atlasznak szükséges voltáról.
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egészen bele tudja vezetni a tanár növendékeit az író gondolko
dásába.......  akkor lesz az irodalmi tanítás egyszersmind a történeti
belátásnak és az aesthetikai ízlésnek is nevelő iskolája“ (65. 1.). 
De hogyan érhető el csak éppen ez az utóbbi követelmény is, ha 
az ifjú az íróját körülvevő külső világnak soha csak egy részét 
sem látta testi szemeivel, ha soha egyetlen szobrot vagy képet sem 
mutatunk neki abból a világból, a melybe pedig egészen belé kel
lene helyeznünk őt 1 Ne csodáljuk, hogy ily esetben a classicusok 
az ifjú emlékében végre is csak a grammatikai szabályok tárháza
ként élnek. Nem képzeljük a föntebbi czél elérésének más módját, 
mint a személtetést. Ennyit a Tanterv követelményéről.

De elfoguiatlanúl ítélve, ritka helyen látni a Tanterv és Uta
sítás kitűzte ideális eredményt. A mai nemzedék különböző irányú 
nevelésébe nem kis mértékben befoly a család és a társadalom, a 
melyek pedig, legalább nálunk, legkevésbbé se látnak okot a class, 
műveltségért lelkesülni. Ily hatás alatt álló nemzedékkel számot 
tevő eredményt mutatni be, szinte lehetetlen, pedig a class, mű
veltség eszméjét még sem fogjuk elejteni, legkevésbbé akkor, ha 
magunk is lelkesülünk érte. így juthatni arra a középútra, mely 
a class, nyelvek tanításának czéljáúl a nyelvi és irodalmi szempont 
mellett a class, műveltség iránti érdeklődés és vonzalom felköltését 
és ápolását tűzné ki. Hogy ez aztán el is érhető, arról vitatkozni 
nem kell, hiszen a felkeltendő vonzalom tárgya oly szép, hogy az 
ifjúi lélek természetéből folyó egész hévvel fog benne gyönyörködni, 
csak mutassuk meg neki. Itt aztán nem fogjuk vitatni, hogy ez 
az utóbbi czél ismét csak a szemléltetéssel lesz elérhető. Sőt itt is, 
mint minden tanításbeli eredménynél, az igazi tanító egyénisége a 
főfactor. Az ő lelkesülése az éltető erő ; ha e lelkesülés igaz, akkor 
önkénytelenűl is viszi magával az ifjú szivét a kijelöltem czél felé. 
még ha soha egy fia képet vagy szobrot se látott is a gyermek. Ez 
azonban éppen nem zárja ki azt, hogy a szemléltetést is méltatni 
tudó lelkes előadás még többet és ezt gyorsabban fogja elérni, s 
hogy viszont a lelkesülés nélkül való szemléltetés sem lesz soha 
káros, mert akaratlanúl is szunnyadó, nemes tehetséget költhet föl, 
szóval: a reáliák szemléltetése egy esetben sem lesz megvetendő 
eszköz. Szendéltesstik tehát a reáliákat, első sorban a művészetie
ket, hogy e réven az ifjúban az eredmény eléréséhez oly elmarad
hatatlan vonzalmat fölébreszszük, hogy e vonzalom, idő telve, ba 
egyébbé nem, legalább átérzett méltatássá érlelődjék ; a class, iro



720

dalmi remekekből csak éppen kóstolóul nyújthatunk valamicskét, 
nyújtsuk hát e keveset úgy, hogy az ifjak a class, népek iránt 
legalább szeretettel érdeklődjenek, hogy majdan, apákká lévén, 
nagyobb neveltségre szánt gyermekeiket ne a classicusoktól való 
rettegéssel és haszontalan voltuk tudatával küldjék az iskolába.

Több okból kellett kissé hosszabban szólnom a szemléltetés 
voltáról. A dolog még nagyon új; az Utasítások, mint említettük, 
nem teszik szóvá; idéztem előzőim sem okolják meg, sőt Spitkó 
igazgató oly természetesnek veszi a szemléltetés szükséges és talán 
elodázhatatlan voltát, hogy mint ilyet föl sem említi, hanem mind
járt részletez. — A dolog újsága mellett még újabbnak hiszem a 
szemléltetés mikéntjének bemutatását. Az ismertetett czikkek beérik 
itt az anyag részletezésével és pár általános megjegyzéssel. Kérdé
sem keretén belül itt van alkalmam eljárásom módját egy pár 
példán bemutatni.

Egy I. osztályú latin órám emlékeiből veszem az első példát. 
Szerencsésen átestünk volt az első fordítási próbákon, lefordítottuk 
és nyelvi oldaláról teljesen megvilágítottuk *) a Dávid-féle Olvasó
könyv 1. pontjabeli mondatokat, melyekben ott szerepel a többi 
közt: Yesta, Minerva, olajfa és Róma városa. A következő órán a 
számon kérés után, Ígéretem szerint, a szemléltetés következett. 
Szorosan a tárgyaltakhoz ragaszkodva, első mutatványúl nem szol
gálhatott a fogalmat igazabb alakjában föltüntető szobor, hanem 
csak a képe, értem t. i. a Yesta Giustinianit, a melyet megfelelő 
nagy fényképben kap a gyermek maga elé. A voltaképeni hasz
nosítás most azon múlik, hogy e képet nem pusztán megmutatjuk, 
hanem meg is beszéljük, még pedig a tanulók lényeges hozzájárulá
sával. Megkérdjük u. i. mit látnak a képen: áll-e vagy ül? hogy 
van ruházkodva? mi van a fején? (fátyol) milyen az arcza ? körül
belül mit fejez ki? komoly-e vagy víg? stb. A fiúk már az előző 
óráról úgy ismerik Yestát, mint a családi tűzhely szentségének 
komoly, méltóságos védőjét, nem lesz nehéz tehát kitalálniok, hogy 
e szobor-kép nem más, mint Vesta. — További kérdésünk: vájjon 
hol állhatott a családi tűzhely ez istenasszonyának a képe ? A gyer
mekek feleletének illustrálására, esetleg téves képzeteik kiigazítá
sára bemutattuk: a Langl-féle igen szép képek sorozatából a római

*) L. a kaposvári állami főgymn. 1885—86. értesítőjében közölt érte
kezés 7. lapját.
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ház belsejét ábrázoló képet, mellőzve természetesen az aprólékos 
részletezést. — Következett Minervának hasonló módú bemutatása, 
csakhogy itt aztán abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy 
nemcsak képét, hanem mellszobrát is megbeszélhettem, itt tehát új 
fogalommal, a mellszobrával ismerkedett meg a gyermek, a mely
ből nagyon könnyű egy egész szobor elképzeltetése. Szó volt itt 
aztán a szobor látszólagos vakságáról; alkalmas kérdésekkel ennek 
az okára is ráakadtunk. — A végzett fordítási gyakorlat eme 
mondatán sem surrantunk át mutatvány nélkül, hogy: „Minervae 
olea erat dicata.“ Az olajfa fogalma nem ismerős a gyermek előtt. 
Egyéb híján a Schubert-féle növénytani táblákon közölt képet néz
tük meg. A mutatványokban némi logikai rendet óhajtván tartani, 
az olajfa megbeszélésénél a főszempontot előfordulása helye képezte. 
Abból u. i. hogy ez a fa nálunk nincs, hogy melegebb, nedvesebb 
éghajlatot kiván, könnyen ráakadtunk az ifjúval a Földközi-tenger 
melletti vidékekre. Eleve is figyelmeztettük, hogy éppen e vidé
kekről fognak a természetrajzi órákon sok szépet tanulni („a tan
szakok kölcsönös vonatkozása“) és meg is mutattuk mindjárt a 
csizma-alakjáról jól megismerhető Italiát és benne Róma városát. 
Hadd lássa most a gyermek az istenek (második) hazáját, a szö
vegben említett régi Rómát, melyet a Falke-féle kép hatásos restau- 
ratióban mutatott meg. Szó lévén a szövegben arról, hogy Roma 
erat domina terrarum, a város hatalmának egyik magyarázatát a 
gyermek a megfelelő hangulatot keltő képből a város óriási kiter
jedtségében találta meg. Leolvastuk tehát a képről Róma terjedel
mének nagyságát (összehasonlítottuk Kaposvárral), vidékének ala
kulását (ismét hasonlítással), a keresztülfutó folyót, a középen ki
magasló dombot pompás épületeivel (a neveket az olvasmány ké
sőbbi alkalmaira hagyva föl), s végre kifelé ragadva a képből az 
ifjú lelkét, szóba került ez a kérdés is: vájjon hol kell valakinek 
lennie, hogy így lásson maga alatt elterülni egy várost ? Pár talál
gatás után rájöttünk, hogy magasan, ott a hol a madár jár. így 
jutott az ifjú a madártávlati kép fogalmához. — E mutatványok 
révén, természetesen megint csak a régi mederbe kellett terelni a 
tanítást, midőn a már megbeszélt latin szöveget most a mutatvá
nyokra való tekintetből ismételtük („az ismereteknek különböző 
pontokból kiinduló áttekintése“ Utas. 36.), alakítottuk át s. igye
keztünk lassan-lassan megkedvelteim a latin beszélgetések ijesztő 
rémét. Mily igaz örömmel fog a tanuló ezután ily kérdésekre felelni:
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Quid hodie videmus in schola? Videmus Vestam, Minervam etc., 
vagy : video figuram Vestae etc. Ime egy rövid órán, a mely nem 
is classikus olvasmány, hanem kezdő számára készitett külön álló, 
Vesta est dea-féle száraz mondatok megbeszélésére vonatkozott, meg
szerezte magának a tanuló a mellszobor, egész szobor, a szobor 
különös tekintetének, a római ház belsejének, Róma városának a 
madártávlatnak és egy eddig ismeretlen fanemnek képét, sőt ezeket 
vonatkoztatni is tudja; köztük nem egy adat, a mely az antik 
„élet ismereté“-hez való, de csak úgy, ha szemléltettünk. Ilyen 
mutatványokra lépten-nyomon volt alkalom. Még az ismételten elő
forduló helyeket sem mellőztem. így volt alkalmam egy későbbi 
leczke folyamán megint Minervánál megbeszélni: a szobor anyagát, 
miből készül, hogyan készül, miből legnehezebb szobrot csinálni, 
szóltunk az anyagmintázásról stb.

A szemléltető előadások későbbi folyamán, teszem az V. osz
tályú görög nyelvi anyagnál a mutatványok megint csak a tanuló
val beszéltetnek meg, csakhogy már magasabb szempontból. Pl. a 
Mészáros-féle Görög Olvasókönyvben Pausanias és Strabo nyo
mán Athenae vidékének és az Akropolisnak első pillanatra nagyon 
száraz leírásai találhatók. Mily más szint nyernek e legnagyobb 
könnyűséggel fordítható részek, ha az ifjú megtudja, hogy a tár
gyalt szöveget egykorú szemtanú Írja, a ki ime a köv. alakban láthatta 
maga előtt Athenae városát, és bemutatjuk a szintén Fáikéból való 
szép képeket. A képekről leolvassa a tanuló a szövegben felsorolt 
épületeket, kellő útbaigazítással rájön szépségökre, a Lübke-Lützow- 
féle képes atlasz szinnyomatú táblájáról fogalmat nyerhet poly- 
chromiájukról s az egészről oly képet szerez magának, melynél az 
I. osztálybeli Róma képével szemben már az aesthetikai, a művé
szeti szempont lesz az irányadó.

A VII. osztályban még föllebb hágunk. Az lliasnak már kezdő 
soraiban találja az ifjú a haragos Apollo jövetelének remek leírá
sát. Ennél nem ismerek kitiinőbb alkalmat a belvederei Apollo meg
beszélésére. E czélból az ifjak följönnek a philologiai museumba, 
hogy méltó helyén lássák a szobrot. Itt már szó van arról is, hogy 
ez a szobor, melyet más alkalommal mint álló alakot már megfi
gyelhettek, voltaképen nem is áll, hanem fordul, a mit világosan le 
lehet olvasni a lábikrák és lábtő helyzetén, hogy azokban a vakok
nak látszó kőszemekben lélek honol, a mely néz, lát és isteni vol
tának egész súlyával s mégis a lehető legnagyobb lelki nyugalom-
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mal sújtja le a sötétség- hatalmát. Az ifjúnak is éreznie kell az 
egykori laikus ama nyilatkozatának igazságát, hogy „mennél tovább 
nézte a szobrot, annál jobbnak, nemesebbnek érezte magát“ ! 
Szóval itt már a magasabb művészeti szempontok : a mozgás, az 
élet, a lélek, a szellem, az eszme a vezetők.

A szemléltetés módjának e három példáján ugyan félreismer
hetetlenül megvan a művészeti irány bélyege, de ezzel épen nem 
akarjuk azt mondani, hogy csak e körben volna szabad mozognunk, 
sőt a szemléltetés czéljául megvont tágabb kör, t. i. előadásaink 
érdekes volta, meg az antik élet bemutatása a művészeten fölül 
megkívánja a vallási, állami és magánrégiségek és a fontosabb tör
téneti mozzanatok ábrázolásainak megbeszélését is. Bővebb rész
letezéstől már praxisom elégtelen voltának tudata tartóztat vissza, 
de meg fölösleges is volna, midőn speciálisan az antiquitások rész
letes fölsorolását és osztályonkint való elosztását Spitkó igazgató 
czikkében találni s midőn végre a fölhoztam három példán elvitáz- 
hatatlanul fölismerszik bizonyos, pontosabb taglalásra számot nem 
tartó, rendszertelenség, a melyet különben még szóvá kell tennem. 
Eljárásomban u. i. csak annyiban volt rendszer, a mennyiben a 
tárgyak megbeszélésénél a növendék felfogásához mért fokokat 
különböztettem meg ; egyéb iránypontokat az olvasmány alkalom- 
szerűségében kerestem és czélom el volt érve. Az életet tekint
jük a legjobb tanítónak, pedig hát éppen az élet nyújtotta tanul
ságok, csalódások, örömek és fájdalmak vannak leggyakrabban 
a rendszeresség és időszerűség híjával. Ugyanerre késztetett vé
gül a különféle iskola-könyvekre és olvasmányokra való tekintet, 
is. Egy másik ellenvetés, melyet szintén inkább magam hozok föl, 
az I. osztályú leczkénél szereplő mutatványok nagy száma volna. 
Ne feledjük itt, hogy a kezdő latin tanításról van szó, hol az első 
benyomás oly fontos, a hol a crustula doctorum föltálalása sokkal 
inkább helyén van, mint bárhol másutt. Eszem ágában sincs tehát 
a példa révén azt óhajtani, hogy a mutatványok* mindig akkora 
bőségben, ennyi sok újdonsággal tarkázva szerepeljenek, hanem 
egyszerűen arra akartam utalni a példával, hogy ne legyen az 
olvasókönyvnek egyetlen felhasznált példája se, melynél pusztán 
a grammatikára nézünk. E szempontból aztán az az ellenvetés is 
elesik, hogy a „madártávlat“ megbeszélése nem a latin nyelvi órába 
való. Mert vagy nincs alkalma az ifjúnak egész gymnasiumi pályá
ján róla hallani, akkor éppen nem fölösleges, vagy előfordulhatott
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léltetésnél, akkor meg már a nálunk annyira hiányzó „tanszakok 
kölcsönös vonatkoztatása“ szempontjából is helyén való volt. — 
Hadd álljon ugyanitt még egy pár általánosabb, aphoristikus meg
jegyzésünk. A közönséges felfogás „Hellas kincsét“, az antik vilá
got a költővel „egy elomló rom“-nak tudja, a régi világ romjairól 
való képek sokkal inkább is hozzáférhetők. A gyermeknek azonban 
főkép a kezdő fokon, legalább az architektonikában ne romot mu
tassunk, hanem ahol csak lehet, szép restauratiót; mi lelkesíteni 
akarunk, ezt pedig a halál képével el nem fogjuk érni. Ez a köve
telmény vezet arra a másikra, hogy a történet nevezetes mozzana
tainak képes föltüntetésénél ismét ne szorítkozzunk a régi kor 
romjaira (a Darius csatája nevén ismeretes mozaik), hanem hasz
náljuk föl főkép a legújabb festők, metszők műveit, az újabb képes 
lapokat, melyeknek egy-egv illustratiója éppen korunk realistikus 
hajlama szerint sokszor lehető leghívebb, minden zavaró anachro- 
nismus nélküli képet ad. Utalunk ugyanitt végül a térképek hasz
nálatára is ; ezek szemmeltartásával egészen más színezetet nyer pl. 
Liviusnál Hannibal útja, Xenophonnál az egész Anabasis, vagy a 
homérosi Odyssea stb. A térképnek lépten-nyonmn kisérni kellene 
az olvasmányt, rajzolása meg bekövetelt házi munkásságnak volna 
vehető. A fokozat itt aztán körülbelül ez lehetne : a VI. osztályban 
a tárgyalt Anabasis szövege szerint valóságos görög nyelvű térképet 
kívánhatunk meg, míg az alsóbb osztálybeliek latinul, még előbb 
meg magyarul, átalában az auctor nyelvén szerkesztik meg az olvas
mányhoz fűződő, kisebb szabású rajzaikat, pl. a római halmok 
sorozatos beépülését, egy-egv hadállás graphikus képét, hadi expe- 
ditiókat stb.

Ha az eddigi sorokban sikerült bebizonyítanom a classikus 
irodalmak tanításánál alkalmazható szemléltetés fontosságát, életre
valóságát. illetőleg óhajom szerint: szükséges voltát, akkor igen ter
mészetes az a következtetés, hogy az intézet legyen is birtokában 
az e fajta szemléltetéshez való eszközöknek, hogy — más szóval — 
philologiai múzeumok szükségesek, ha t. i. az utóbbiak alatt magát 
a 8'ybjleményt értjük. Ha aztán az ilyen gyűjteménynek méltó 
helyet, esetleg külön e czéira való szép termet is tudunk adni, úgy 
hogy a termet magát is szemléltető eszköznek használhatjuk, akkor 
becse, természetesen, kettős lesz.
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Áttérve a k a p o s v á r i  á l l a mi  fogy mn a s i n m pliilolo- 
giai múzeumának ismertetésére, ezt több okból unieumnak kell 
jeleznem. Már keletkezésének története sem közönséges. Megvolt a 
divatos bizottságok kiküldése és hosszas tanácskozások nélkül. A 
gymnasium íináncziális ügyeinek egy részével foglalkozó megyei 
iskolai választmányhoz benyújtott és egy mintarajzzal kisért folya
modványomra már az 1885/6-ik isk. év végén megvolt a kívánt 
150 forint. Ebből telt a nagy szünet alatt végzett kőmívesi (két 
ablak befalazása és egy fülke építése) és festői munkáknak s a 
fölszerelés jó részének költsége. A múzeum tehát a somogymegvei 
nemes közönség nagylelkű áldozatának köszöni létezését. A terem 
ma egészen kész és éppen nem hat a kezdetlegesség benyomásával, 
sőt magasabb ízlést is kielégítő, stilszerű hely, hozzáillő antik dísz
szel : egy darab élő, beszélő görög-római élet. A körülbelül 200 
ember férőségű nagy szoba méretei: 680, 560, s magosságban 
412 cm.

E sorok írójának mindeddig nem volt alkalma hasoidó neve
zetű gyűjteményt saját helyén látni és csak leírásból ismeri az e 
téren elsőnek nevezhető VII. kér. állami gymnasium e nemű múzeu
mának fölszerelését, más intézeteknél is föltesz ide való szemléltető 
eszközöket, de alig hihetné. hogy ugyanott a látszat szerint meg
lehetősen mellékes dologról, a fölszerelésnek méltóan szép helyéről 
gondoskodva volna. A kaposvári múzeum ellenben egy valóságos 
pompeji szoba. A pompeji ásásoknál földerített falak csodás poly- 
chromiájának mintájára jóformán philologiai pedantériával készült. 
A falazat alapszíne az u. n. pompeji vörös, egy neme a sötétvörös
nek. Ez foglalja el a falmagasság legnagyobb, középső részét és 
melegségének valamint intensitásának közepes voltával egyszersmind 
a nyugodt hangulatot keltő szükséges átmenetet adja meg a 60 cm. 
magas, fekete és zöld márványt utánzó sötét talapzatból a legfelső, 
szürkésalapú világos képszékhez.(fries). E beosztással teljesen érvényre 
jutott a pompeji festmények egyik Charakteristik urna: az alúlról 
fölfelé folyvást világosodó színek szabálya. E fokozatosan élénkülő 
mezők vízszintes választó-léczei és szalagjai tiszta fajú görög orna
mentikái elemekből vannak véve: alúl, a talapzat és középső tér 
közt a csigamaeander (hullámvonal) fut körül, a második és har
madik tér határán a gyöngyláncz (astragalos) és az ióni tojássor 
domborodik ki, légiéiül végre két arany vonal közt a szögletes 
maeander húzódik körűi az egész termen ; alkalmazva vannak még
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a gyűrűfonat és a palmettasor. Az ilyképen elkülönített tereket 
viszont 11 plastikuson stilizált, karcsú pálmatörzsök köti össze, 
illetve osztja ismét függő irányban kisebb mezőkre. A terem figurális 
díszítése már a 60 cm. magas képszéken kezdődik Középütt groteszk 
alakok tartják a „salve“ felirat keretét; következnek sorban: 
tánczoló satyrok és nympbák csoportja Silenuszszal, Seneca képe, 
egy vidék, Archimedes tudósai közt, Socrates képe és egy áldozati 
jelenet a csata előtt, közöttük a sárga pálmafák koronáját össze
fűző girlandok. Ide tartozik továbbá a középső mezőn a majdnem 
rendes nagyságú, lebegő nő és az Apollo-fülke fölötti két nyugvó 
alak. Valamennyi csoport úgyszintén az egész egyenes lapú meny- 
nyezet képe Vaszary János budapesti művésznövendéknek az intézet 
iránti kegyeletből ingyen componált és megfestett munkája tempera
féle eljárással. E tetőzet alapszíne a fölfelé világosulás szabályának 
megfelelően az égszínkék. Főrésze a négy női alaktól tartott plaszti
kus ráma a benne lebegő amorettekkel. A merész tervit, lendületes, 
csakhogy kissé erős contourvonalú csoportot a néző szinte forogni 
látja a középre helyezett Medusa-fő körűi.

Kissé több ideig időztem a múzeum színi díszítésénél. így 
kellett tennem már a pompéji szoba fogalmának kissé új voltánál 
fogva, de meg mert a múzeumi berendezés méltó hátterét bár nem 
okvetetlenűl szükségesnek, de legalább hasznosnak jeleztem. A terv 
szerint díszített szoba u. i. nem kis mértékben lesz segítségére pl. 
a rajztárnak is, ki első sorban itt mutathatja be az előadásain 
tárgyalt antik szalagdíszek alkalmazását és hatását, a színharmónia 
fontosságára is itt lesz alkalma figyelmeztetni tanítványait. De leg
főbb oka e részletezésnek végre is az volt, hogy némikép elkép- 
zeltessem, hogyan hathat e teremben a plasztikai dísz, vagyis a 
múzeum voltaképeni berendezése, értve rajta a kifüggesztett, job
bára színes képtáblákat és a falazat vörös tónusából igen hatásosan 
kiemelődő, szépszámú gyps- és terra-cotta szobrokat. Eme díszítés 
symmetrikus elrendezése sem mellékes dolog, főkép oly helyen, a 
hol az ifjú az iskolán kívül abban, a mit emberi kéz alkotott, a 
szépnek, jónak és igaznak sokszor csak ellenkezőjét látja.

Elérve ily módon a czímben jelzett ismertetés legfontosabb 
részéhez, a fölszereléshez némi aggodalom fogna el, hogy a felköl
tött kíváncsiságot éppen nem fogom tudni kielégíteni, ha viszont 
nem remélhetném, hogy a rövid idő, a csekély pénz (a mennyiben 
az adakozásokból 186 frtra rúgó összeg java részét a kőműves és
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festő munkák emésztették föl) s átalában a kezdet nehézségei ki 
fogják menteni az inkább kirakatos fölszerelést, a melynek nem 
kis részét, ugyancsak a föntebbi okok miatt, kölcsönvett tárgyak 
képezik.

A Wahliss-féle homérosi terra-cotta alakokból *) egyelőre csak 
kettő van a múzeum birtokában: Achilles és Diomedes; a többiek 
pótlásául Polygnotos Delphibeli festményeinek Pausanias nyomán 
készült színnyomatú restauratióit szoktuk használni (méreteik 80 : 60). 
A kitűnő rajzó és igen szép színezésű táblák egy abban maradt 
vállalatból valók és tudtommal könyvárusi úton nem kaphatók. 
Közöttük : Útra kész hajó Phrontis kormányossal (6 d. III. 276. és kk.), 
Táborbontás, Helena szolgálói között, Andromache búsuló társaival, 
Neoptolemos vitézkedése, Trója romjain búsúló fogolynők stb. Az 
építés, képfaragás és festés együttes alkalmazásának feltüntetésére 
haszonnal mutogattunk még más nyelvi óráinkon is**) Pőschl Ede 
akad. tanárnak egy dór templom polychrom, restauratióját ábrázoló 
nagy aquarellét. — Egy aranyos akanthus-virággal diszített gyám
köveken nyugvó polczra van elhelyezve a köv. 5 kisebb szobor: a 
milói Venus (30 cm.), a diskosvető (30), a borghesei vív ó  (30), 
Praxiteles Hermese és Erosa (20), külön támasztó köveken áll ezen 
kivül egy kis Plato- és Nero-fő (20), Athéna és Arés patinás mell
szobra (35) és egy tanagrai előkelő nőt ábrázoló, színezett terra-cotta- 
szobrocska (22). Legszebb darabja a múzeumnak az 1 méter magas 
belvederei Apollo egész alakban ; számára a terem egyik szögleté
ben külön hozzáillő 2 méter magas 85 cm. diaméterű boltozatos 
fülke épült. — A Langl-féle architektonikái sepia-képek nagy ter
jedelmük miatt külön teremben vannak kifüggesztve, helyettük 
Falke „Hellas und Rom“ czímű művének kisebb méretű egész-képei 
közűi láthatók a többi közt a múzeumban: a Hadrianus korabeli 
Athenae, az athenaei Akropolis, Agora, a római via Appia, Róma 
képe a császárok korában, Olympia, a Parthenon és a Pantheon 
belseje, valamennyi restauratio. Rendelkezésre állanak továbbá az 
említett díszmunka többi képein felül a köv. képes atlaszok és dísz
munkák : Menge „Bilderatlas zur Einführung in die antike Kunst“, 
Divald „A képzőművészet remekei“, Overbeck „Abbildungen zu sei
ner Geschichte der griech. Plastik“, Lübke-Lützow „Denkmäler der

*) Láthatók voltak az országos kiállításon a VII. kér. gymn. tárgyai közt.
*) A 7 világcsodát tárgyaló nemes olvasmánynál.
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Kunst“. — A mire ezeken és a tanári könyvtár ide való mü
vein kívül szükségünk volt, azt alkalom adtán magunk készítet
tük. Ebből egyelőre csak néhány térkép van meg, a melyek azon
ban már csak azért is eredetiebbek a kőnyomatú térképeknél, a 
mennyiben egész berendezésük a philologiai czélt tartva szem előtt, 
még a íwelv tekintetében is szorosan az olvasott auctorhoz alkal
mazkodik. Ily szempontból készültek a Polygnotos-féle táblák nagy
ságában a következők: 1. 'II oixoo(j.évr| хата. "Оp/r]pov (a Homéros 
felfogása szerinti földkerekség Odysseus útjainak föltüntetésével); 
2. TI otxoopévYj хата 'HpóSoTov (u. a. Herodotos szerint), 3. 'OSöc 
Twv aóv EsvocpwvTi jxopíojv (Xenophon és tízezerének útja. Rajta 
külön a kunaxai hadállás, a karduchosok országabeli charadra 
megszállása, az oszlopos támadás; a Xóyot. őptkoi, a négyszögben 
való vonúlás: a ttXaíatov, és a sarlós szekér); 4. „Die Fahrt der 
Argonauten“ (a III. osztály hasonló czímű német olvasmányához*); 
5. ’IyvoYpacpía щс sv Mapaftam páyr^ (a marathóni csatatér és had
állás graphikus ábrázolása); 6. Aiaxóapjan; t ű v  sv  aáxst ’Ay'XXáco? 
SaioáXiov (Achilles pajzsa plastikai díszének elrendezése. A külön
böző színű 5 rétegen az Ilias szövegéből vett föliratok jelzik az 
illető helyre tartozó reliefet, a Lessing Laokoonjából ide vágó 
magyarázatokkal). 7. „Az északi égboltozat fontosabb csillagképei“ 
(Nagy transparent lap a csillagképek színes ábrázolásával és ínytko- 
logiai magyarázatával, a költői olvasmánynál úton-útfélen előforduló 
astronomiai vonatkozások és képek illustrálása).

íme az első évi beszerzés, melyről bátran elmondhatjuk, hogy 
a legszükségesebb dolgok benne vannak. A jövő beszerzésekről 
ugyanezen a nyomon fogunk járni. így reméljük kibővíthetui első 
sorban a Wahliss-féle homerosi alakok sorozatát ha egyébbel nem 
egyelőre az Achilleshez való szekérrel és lovakkal; így a gypsekét 
a még hiányzó isten- és hős-alakokkal. Tervben van továbbá egy 
magas szekrény, melynek külső díszén a 3 fő oszloprend, charya- 
tidák és atlas- alakok volnának kifarágva, a mely a gymnasium 
birtokát képező ókori régiségek és pénzgyüjtemény őrzésére lesz 
szánva. A művészeti iránynak meglehetősen előtérbe tolása után sorát 
kerítjük ily módon a szoros értelmű régiségeknek is. Múzeumunk 
tervszerű tovább fejlesztésében egyébként már a praxis és az egyiit-

) L. Albrecht János értekezését a német nyelv tanításáról a gymn. 
III. osztályában a kaposvári állami főgymn. 1886—87. értesitőjének 12. lapján.
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tes munkásság- lesz az irányadó. E czélból vezettünk már ez év 
elejétől fogva „használati napló“-t*), a mely a szintén közkézen 
forgó „kivánság-könyv“-vel alapjául fog szolgálni későbbi eljárá
sunknak. Ezekből hiszszük idővel megalkothatni a nyelvi oktatásbeli 
reáliákra vonatkozó traditionális kánont.

Minden új eszmének élet-halál harczot kell vívnia az előitéle- 
tek, rosszakarat, maradiság, meg-nem-értetés és fináncziák ezer
nyi fegyverei ellen. E sorok czélja éppen nem e manapság talán még 
meddő harezra szóló fölhivás volt, csupán érdeklődést akartak kel
teni a classicusoknál alkalmazható szemléltetés és philologiai múzeu
mok kissé új kérdése iránt. Ha elértem ezt, akkor csak az az óhajom, 
hogy érdeklődő collegáim ejtsék útba múzeumunkat, ha Fiúméba 
rándulnak: tálán nem fognak csalódva távozni!

(Kaposvár.)
Schambach Gyula.

IRODALOM.

A magyar nyelv rendszere rövid előadásban. A középiskolák felsőbb 
osztályai számára és magánhasználatra írta d r. S z in n y e i  J ó z s e f  — Budapest, 
1887. Hornyánszky Viktor. 62 1. Ára 50 kr.

E művecske a középiskolai tantervek és utasítások értelmé
ben ismétlő könyvül van szanva a gymnasium VI. és a reáliskola
VIII. osztályának.

Az előszóban a szerző maga is megmondja, hogy az előadás 
rövidre szabása végett a főbb dolgokra kellett szorítkoznia és sok 
olyast el kellett hagynia, a mitől különben nem sajnálta volna a 
szót; továbbá hogy a tanultak rövid ismétlésén kívül szól olyanok-

*) Álljon itt mutatóul a használati napló pár adata. 1886. XII. 13. VIII. 
oszt. latin óra, ad Hör. Epist. II. 1. 161, sgg. „Dionysos-Theater zu Athen“. 
(Hellas u. Kom). Aláirva: Albrecht. — 1887. III. 1. VIII. oszt. görög óra. 
Bevezetés a platoni olvasmányba. „Athen“ és „Sokrates Tod“ (Hellas u. R.). 
Használta: Pintér. — 1887. III. 5. VI. oszt. latin óra, ad Verg. Aen. I. 535. 
(nimbosus Orion) „Az északi égbolt fontosabb csillagképei“ Haszn. : Beksits. — 
1887. III. 7. V. oszt. latin óra ad Catull. cl. (Testvére sírjánál) a „Via Appia“ 
Bemut.: Vaszary. — 1887. III. 14. VIII. oszt. latin óra ad Tacit. Annál. I. 
57. Piloty képe „Thusnelda im Triumphzug des Germanicus“ (111. Zeitung). 
Aláirva: Albrecht.
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ró] is; a mik talán még nem fordultak elő az iskolában. E szerint 
ismételtet és pótoltat.

A bevezetés a nyelvek osztályozását adja tömötten, de világos 
és eléggé tájékoztató módon annak a növendéknek, ki már az У. 
osztályban három-négy nyelv elemeivel ismerkedett meg. Példá
kat is ezekből a nyelvekből idéz. —- A bangókról szóló rész 
megismétli a bangók általános felosztását, az illeszkedést stb., a 
kettős magánhangzókról sem feledkezve meg, mi által a bangalaki 
illetőleg hangkapcsoiati elemzés kibővítésére szerez alkalmat. A 
hangváltozásoknál a kiejtésre alkalmas példákkal (ámbár talán az 
l-\-j általánosabban jj mint Ily !.) figyelmeztet, a hangsúlynál pedig 
az összetartozó mondatrészek hangtani egységére is. — A szótan 
bevezetése a beszédrészek változásairól (szó összetételről, szóképzés
ről, szóragozásról) szól. Erre következik az igék nemeit, származását 
és ragozását tárgyaló rész kittinő áttekintésben. A mit itt az igékről 
mond, mind vitán fölül álló az igealakok áttekintéséig; de ehhez 
— ha több nem — annyi szó fér, hogy a megáll (praes, momenta
neum) és a meg fog állani (fut. momentaneum), sőt ezek kiegészíté
séül a megállóit alak is — melynek itt helye nem akadt — még 
vita tárgya lehetnek, annál is inkább, mert a momentán jelentményt 
a határozó vagy szokott nevén igekötő adja meg az áll igének. — 
Következik a névszók nemeiről szóló rész. Ebben össze van foglalva 
tömötten, röviden minden szükséges, még csak az a figyelmeztetés 
sem hiányzik a névelőnek tárgyalásánál, hogy „a magyarban gram
matikai genus nincsen“. — Ha szabad a minden részében kiváló 
gonddal szerkesztett könyv egy részét különösen kiemelnünk, leg
jelesebb benne az „egyszerű mondat és részei“ tárgyalása. Termi
nológiájának teljességét e helyt bővebben nem is dicsérve, azon 
kívül, hogy a magyar nyelvi sajátosságok feltüntetésénél minden 
alkalmat megragad a latin, franczia és német megfelelő nyelvi sajá
tosságok összehasonlító közbeszövésére, még azt is felemlítem tár
gyalásának módjáról, hogy mint valóban nagyon jelentős dologra 
külön szakaszokat nyújt az igeidők, a tárgyas igeragozás és a névelő 
használatának részletes kifejtésére. — Ugyanitt adja elő a szóren
det, azután röviden ismerteti az összetett mondat fajait.

Eddig terjed a tulajdonképeni grammatikai ismételtetés. A mi 
erre következik a magyar nyelv szókincséről, a nyelvújításról, a 
nyelvjárásokról, a régi magyar nyelvről s végül a magyar nyelv 
rokonairól, azzal a könyv szerzője nem csak ismételtetni akarja az 
alsóbb osztályi nyelvtanítás adatait és pótoltatni hézagait, hanem 
egyrészt útmutatást ad a stilisztika és az irodalomtörténet azon 
szakaszainak tanulásához és ismétléséhez, melyek szoros összefüg
gésben állanak a grammatikával, másrészt felvilágosítást nyújt a 
nagy közönségnek nyelvünk állapotáról, történeti fejlődéséről és 
viszonyáról.

Előadása rövid, tömött, magyaros, egyszerű és vonzó ; meg
határozásai oly világosak és szabatosak, hogy az eligazodás bennök



731

még a kezdőnek is könnyű ; megnevezései határozottak. Tárgyalása 
egységes. Figyelme kiterjed mindenre, a mit a középiskolában 
tanulni vagy legalább nagyjából ismerni kell. Azért Szinnyeinek ez 
új könyvét örömmel és a sikeres használat biztos reményével fogad
juk. Csak azt óhajtanok még, hogy a szerző a mondattani részt 
egészítse ki a kötőszók és az alárendelt mondatbeli igeidők hasz
nálatának, valamint az igeidők értékeinek tárgyalásával. Mind ez 
általában hiányzik nyelvtanainkból, pedig nagy hasznát venné, 
nemcsak a magyar, hanem a többi nyelv tanára is. Egyébiránt a 
derék müvecske, melynek még külső kiállítása is dicséretet érdemel, 
az itt óhajtottak nélkül is igen hasznos és kedvelt segédkönyv lesz.

(Kolozsvár.)
Kis Sándor.

Növényhatározó vagyis vezér a virágzó növények neveinek könnyű 
és biztos kikereséséhez kezdők számára. Irta d r . C serey  A d o lf . Selmeczbányán, 
1887. Kiadta Joerges Ágost özvegye. LXXXIV, 527 és XXI 1. Ára 2 frt 
20 kr.

Eddig a növények meghatározására magyar nyelven csak 
két munka állott rendelkezésünkre, Hazslinszky: Magyarhon edé- 
nyes növényeinek fűvészeti kézikönyve, és Gonczy: Pest megye 
viránya. Az első, bár jeles és úttörő szakmunka, különös műnyelve 
és egész berendezése által, kivált kezdőkre nézve nehezen használ
ható ; a másik pedig csak Pest megyére vonatkozik. Azért dr. 
Cserey munkája valóban hézagtöltő, a mennyiben egész Magyarhon 
virágzó növényeit öleli fel s mind nyelve, mind berendezése által 
egyaránt megfelelő.

A szerző helyesen járt el, midőn könyvének berendezésénél 
Lorinser általánosan kedvelt s nálunk is elterjedt „Botanisches 
Excursionsbuch“ czímü munkáját vette mintául s azt a magyar 
viszonyokra alkalmazta. A helyes elveket tartalmazó előszó után 
egy „előismeretek“ czímü fejezet következik, melyhez a virágos 
növények külső részeinek általános sajátságai röviden, de egészben 
véve helyesen és könnyen érthető módon vannak tárgyalva s rész
ben rajzokban előtüntetve. Ezután következik Linné rendszere 
képben, a növénygyűjtés és a rövidítések. Ezt követi a tábla a 
természetes családok felkeresésére Linné rendszere szerint és egy 
másik hasonló tábla Linné rendszerének mellőzése mellett s így a 
kezdő két úton juthat ugyanazon eredményhez, a mi gyakran igen 
hasznos E bevezető fejezetek után következik a munka főrésze, 
melyben a virágos növények családonként vannak tárgyalva ; 
minden családban, az általános jellemzés után, van a kulcs a 
nemek és fajok meghatározására; egyes családoknál a virág szer
kezetét előtüntető rajzokat is találunk, A szerző helyesen a Cymno- 
spermákkal kezdi, azután következnek az Angiospermák, a Mono- 
és Dicotyledonae alcsoportokkal. Igv a Gymnospermae csoport a

53Tanáregyesületi Közlöny. XX.
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jelen természetes rendszerek értelmében van kitüntetve, a mi eddig 
a legtöbb meghatározó könyvben és az ennomeratiókban nem tör
tént. a mennyiben ezekben a Gymnospermák eléggé helytelenül az 
egy- és kétszikűek közé vannak állítva. A Dicotyledonae a Gamo- 
petalae és Eleutbero- et Apetalae két alcsoportra osztatnak, csak
hogy helyesebb lett volna az utóbbi csoporttal kezdeni a kétszikű
eket, a mennyiben a jelen felfogás szerint a Gamopetalae a növény
ország legmagasabb csoportját teszik s így a rendszerben, ha 
alulról kezdjük, legutoljára tárgyalandók.

A munka, mint a szerző mondja, „kezdőknek van szánva“ és 
leginkább „könnyű meghatározási módszert“ akar nyújtani, azért 
csak ezen szempontból megítélendő s e tekintetben a fő követel
ményeknek meg is felel, a mennyiben alakjánál, berendezésénél és 
műnyelvénél fogva egyaránt alkalmas eszköz a virágos növények meg
határozására. Csak nem szabad elfelejteni, hogy azok a nehézségek, 
melyek az ilyen munkáknál a növények meghatározásával gyakran 
járnak, nem mindig a munkában, hanem inkább a tárgy természe
tében rejlenek. A legjobb meghatározó könyvnél is sok gyakorlat 
és tapasztalás szükséges, hogy bizonyos esetekben czélhoz jussunk.

Jól tette a szerző, hogy az újabb időben nálunk oly nagy 
számban, s többnyire egészen igazolatlanúi felállított új fajokat, 
alfajokat stb. mellőzte, mert mint helyesen mondja, „kezdőnek 
csak positiv ismereteket adhatunk“. De ha esetleg egyik vagy 
másik elismert faj vagy egyes ritkább növények elmaradtak volna 
is. e hiány eléggé ki van pótolva az által, hogy a szerző számos 
külföldi s most a kerteinkben és ültetvényeinkben gyakran előfor
duló növényt is vett fel a könyvébe, mi által ennek értékét 
tetemesen emelte.

Ezek után legyen szabad még nehány figyelmeztető észrevé
telt tennem. Az előismereteket tárgyazó fejezetben a tőkocsán- vagy 
virágszálnál a tulipán helyett inkább a játszintot, vagy a gyöngy
virágot lehetne példaként említeni. — Az ágak és levelek állása, 
a szerző szerint, váltakozó, átellenes és örvös ; a helyett helyesebb 
az elszórt és az örvös állás megkülönböztetése, mert a váltakozó 
állás az elszórtnak, az átellenes pedig az örvösnek legegyszerűbb 
esete. — A virágot a szerző hiányosnak és tökéletesnek mondja, 
de ez utóbbi kifejezés helyett a hiánytalan szó megfelelőbbnek 
mutatkozik. A csontár helyett jobb- lett volna csonthéjas termést 
mondani. A Pinus nemet talán mint most többnyire szokásos, 
több nemre kellett volna osztani (Pinus, Larix, Abies stb.). — A 
95. lap szerint a Leucojum aestivumnál a virágburok — helyeseb
ben virágzati burok — „több levelű“ ; pedig ennél is mindig csak 
egy levelű. — A Nonneánál kár volt az „apáczavirág“ elnevezést 
is felemlíteni, minthogy a Nonneának semmi köze az apáczához, 
mert Xonne nevű kertész tiszteletére nevezték el így. — A Cupu- 
literae család jelemzésében a következő mondat : „A lepel a mag-
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hon aljához van nőve, mely a terméssel tovább nő s az u. n. 
kupacsot (gyümölcs-csészét, cupula) képezi“, nem egészen helyes, 
minthogy nem a lepel az, melyből a gyümölcs csésze fejlődik. — 
Az Orchidaceae családban (101. 1.) az ivaroszlop — „gynostemium“ 
helyett — hibásan gymnostegiumnak van nevezve, mely kifejezést 
a szerző úgy látszik Thomé-Borbás könyvéből vett, a hol ez a 
hiba szintén megvan. Ugyan e családban pedig a 103. lapon a 16. 
pont második bekezdésében „egy“ helyett „külön“ teendő.

Ezek a hibák és egyebek, valamint az aránylag sok sajtóhiba, 
a kezdőre zavarólag hatnak ugyan, de egészben véve a könyv jó 
tulajdonságaival szemben mégis elenyészők ; azért dr. Cserey 
Növényhatározóját mindazoknak ajánlhatom, kik magyar nyelven 
akarnak növényeket meghatározni, s kijelentem egyszersmind, hogy 
e munkát mind a középiskolákban, mind felsőbb tanintézeteken 
segédkönyvül lehet használni.

(Budapest.)
Klein Gyula.

Analízis. Bevezetés a mathematika rendszerébe. A magyar tudományos 
Akadémia megbízásából irta K ö n ig  G y u la . Első kötet. Budapest, 1887. Kiadja 
az Eggenberger-féle könyvkereskedés. 712 1. Ára 5 frt 60 kr.

Hazai mathematikai irodalmunknak még nem volt terméke, 
mely a szakkörök ügyeimére annyira érdemes lett volna, mint e 
munka. Középiskolai máthematikus tanáraink közűi bizonyára sokan 
örülnek, hogy az újabb analysis fogalmait, problémáit és eljárásait 
oly kitűnő kalauz vezetése mellett ismerhetik meg, mint a minő
nek -— ez első kötetről Ítélve — König munkája Ígérkezik.

Az első kötet két főrészből áll: az „Általános számtaniból 
és az „Elemi függvénytan“ bői. Az első rész négy szakaszában a 
rationális, irrationális, complex számokat, végtelen műveletsorozato
kat, függelékében pedig a determinánsokat és lineáris alakokat 
tárgyalja. Minthogy e részt már külön megjelenésekor bővebben 
ismertettem a Közlönyben (XIX. évf. 241—246 1.), ezúttal az
I. kötetet befejező második rész méltatására vagyok kénytelen 
szorítkozni.

E rész a függvénytan elemeit tárgyalja. Szem előtt tartandó, 
hogy a mai ftiggvénytani fogalmak lényegesen eltérnek a régiek
től. Maga a függvény fogalma is más manapság Riemann elmélete 
folytán, mint volt akkor, midőn Bernoulli legelőször használta, 
vagy mint Etileméi volt, a ki csak a két vagy több változó között 
fennálló arithmetikai kapcsolat által definiált függvényt tárgyalta. 
Az újabb analysis legfontosabb fogalmai teljes rendszerben állanak 
előttünk e műben. A függvénytan a számok változásával foglal
kozik. Mindjárt az első szakasz elején egy oly fejezetet találunk, 
mely tudtunkkal egész a legújabb időig egyáltalán nem volt fel
dolgozva és ily részletesen még ma sincs egyebütt: „a számok és
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értékrendszerek tartományai“ czímmel. A független változó ugyanis 
sok értéket vehet föl. Ez értékek együttvéve alkotnak egy szám- 
tartományt. A valós számok egy tartománya pl. ama valós számok 
összessége, melyek a-nál nagyobbak és ó-nél kisebbek stb. A tar
tománynak rendszerint végtelen sok helye van. Minden a helynek 
van egy környezete, a melybe azok a számok tartoznak, melyek 
távolsága az a-tói kisebb egy tetszőleg megállapitott r nél. A 
végtelen sok helyet tartalmazó számtartományra nézve igen fon
tos tétel, hogy mindig vannak helyek, melyeknek, tetszőleges kis kör
nyezetében végtelen sok hely van. Minden ilyen számtartományba 
tartozó szamoknak van felső és alsó határuk, a melyet vagy elér
nek, vagy pedig tetszőleg megközelíthetnek. így pl. a közönsé
ges törtek felső határa 1, melyet azonban soha sem érnek el. 
A folytonos tartományoknál vannak belső helyek, azaz olyanok, 
melyeknek tetszőleges kis környezetében is vannak a tartománynak 
helyei, és külsők, melyeknek környezetében nincsenek a tartománynak 
helyei és liatárhelyei. melyeknek környezetében külső és belső helyek 
vannak. Általánosítja a számtartomány fogalmát több változó ese
tére, a mi a complex változó tartományát is magában foglalja.

Az első szakasz II. fejezetében a változó és függvény fogal
mát állapítja meg. A változó által felvehető értékek az ő tarto
mányát alkotják, a függvény értékei pedig az ő értékkészletét. Azok 
a változó értékek, melyeknek függvényértékek felelnek meg, a függ
vény értelmezési tartományát alkotják Sokszor számtani eljárással 
számítható ki a függvény értéke a változóéból; de a számítás nem 
mindig eszközölhető pl. :

2x-)-B
•" r

Ez ж=1 pontban nem számítható ki. Csak igen ritkán fordul elő 
az az eset, hogy a számítást a változó minden értékénél el lehet 
végezni. Megállapítja az egyértékü és többértékü függvény fogal
mát. Ha a függvény értéke a változóéból véges vagy végtelen 
műveletsorozattal kiszámítható, akkor analytikai függvény. A függ
vény általános fogalmába ez az analytikai kifejezhetőség nem tar
tozik bele. Nem követel mást, mint hogy egy tartomány minden 
pontjához egy vagy több függvényérték legyen rendelve. A függ
vénytan egyik feladata, hogy analytikai alakot találjon a függvény 
kifejezésére egy bizonyos értelmezési tartományon belül. Á függ
vény egy vagy több változós.

Különös fontosságú az első szakasz III. fejezete, melyben a 
függvény folytonosságáról szól. Egy tetszőleges „a“ hely rend
szerint szabályos számsorozattal van definiálva. Legyen ez : at1 
a2, аз ■ ■ ■ an . . .  . Ezen pontokhoz tartoznak f(ax), f(a2) . . . függ
vényértékek. Az a szám több sorozat által is lehet definiálva ; pl. 
ha valós szám, a nála nagyobb és a nála kisebb számokból készült 
sorozatok által, ha képzetes, akkor végtelen sok különböző szám-
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sorozat definiálhatja. Ennélfogva az />(«1\  f ( a 2) . . .  sorozat vagy  
egyetlen f  számot definiál, vagy nem. A függvénynek az a pontban 
tehát vagy van határértéke,, vagy nincs. Mutat olyan függvényt, 
melynek egyes pontokban nincs határértéke. Ezzel kapcsolatban 
kiszámít egyes határértékeket. Különösen megemlítem a két határ
értéket :

a melyek elsejéről már előbb megmutatta, hogy e, ha x  a positiv 
egész számok során halad végig. A tételt most egész általánosság
ban bizonyítja. A másodikról pedig azt említem, hogy nem a 
közönséges, geometriai utat használta, mivel a körmérési függvé
nyek csakis arithmetikai definitióban részesültek. Ezek után meg
állapíthatja a függvény folytonosságának fogalmát: Folytonos a 
függvény az a  helyen, ha van határértéke  és ez a helyettesítési 
értékkel megegyezik. Más fogalmazásban ez annyit jelent, hogy 
lehet olyan a;-eket meghatározni, hogy f(x ) — f(a )  8, mihelyt 
x -— a e. Az a hely környezetében a függvény értékei az f(a )- t

tetszőleges pontossággal megközelítik, azaz közelítőleg állandónak 
tekinthető. A folytonos függvénynyel ellentétben áll a szakadásos. 
Ennek három esetét különbözteti m eg: vagy nincs a függvénynek  
az a  pontban határértéke, vagy pedig van határértéke, de ez nem 
egyezik meg a helyettesítési értékkel, végre a határérték oo lehet. 
Mindegyikre mutat példákat. A második esettel tüzetesen nem fog
lalkozik. mert rendszerint épen a határértéket tekintjük helyettesí
tési értéknek, azaz a függvény egy adatának megváltoztatása által 
m eg szű n ik  a szakadás. A harmadik esettel kapcsolatban megálla
pítja a végtelen és 0 rendjét és a függvényeket e rendszámuk 
szerint osztályozza. Megállapítja a lényeges és nem lényeges sza
kadás fogalmát W eierstrass  szerint. Kimutatja, hogy a függvény 
folytonossága értelmezési tartományától is függ. így  pl. mutat 
függvényt, mely a 0 pontban folytonos, ha a valós változók tarto
mányában van az x  és nem folytonos a képzetesek tartományában. 
A folytonos függvényekre vonatkozólag megállapítja a függvény 
növekm ényét, ha a változó növekszik, és az egyes függvények növek
ményeit összeméri. Az infinitesimális módszerek ugyanis azon ala
pulnak, hogy a függvényeknek egy igen terjedelmes osztályánál a 
függvénynövekmény végtelen kisebbedésének határozott mérőszáma 
van, ha ezt a független változó növekményére vonatkoztatjuk, még 
pedig e mérőszám független attól, hogy mely úton kisebbedéit a 
független változó. A függvény folytonossága egy helyre volt defi
niálva : de mindig lehet találni az a  hely közelében olyan c helye
ket, a melyekre nézve: f ( x ) — f ( c ) : <^§, csakhogy ezen c helyek 
távolsága az «-tói a S nagyságától függ. Ha ez nem volna, akkor 
egyetlen helylyel, melyben a függvény folytonos, meg volna adva
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egy véges környezet, melynek minden helyén folytonos lenne. Ez 
nem minden függvénynél van így. Bemutat egy példát, mely egy 
bizonyos a helyen folytonos; de azért e hely környezetében végte
len sok szakadása van. Ezzel ellentétben állanak azon függvények, 
melyek egy egész tartomány belsejében minden helyen folytonosak 
oJyformán, hogy az egyes pontokban felvett értéküket e punt 
környezetében tetszőleges pontossággal megközelítik, de úgy, hogy 
a környezet nagysága a tartomány minden helyén ugyanaz. Ekkor 
a függvényt e tartományban egyenletesen folytonosnak mondjuk. 
Csakis folytonos függvény lehet egyenletesen folytonos; de ha 
minden helyén a tartománynak folytonos és még sem egyenletesen 
az, akkor a tartomány határhelyén szakadása van. Ha tehát a 
függvény a tartományon belül es határhelyein folytonos, akkor egyen
letesen az és ekkor, ha К  a felső határa, van egy pont a tarto
mányban, melyben ezt a К-t eléri és van e tartományban maxi
muma és minimuma. Ezekkel a fejtegetésekkel kapcsolatban a 
geometriai ábrázolás lényegét ismerteti. Az ábrázolásra ugyanis egy 
sáv szolgál, melynek vastagsága a megközelítés pontosságától függ.

A második szakaszban a differencziálhányados jelentéséről 
szól. Két változó arányosan változik, ha növekményeik viszonya 
állandó. Ilyen változás csak a lineáris függvényeknél van. A leg 
közelebbi eset, midőn a változás megközelítőleg arányos, azaz

f {x+h)  —  fix)  I
I - - - - t j — ~ c \ < 5 ’

ha / / | <^e.  A differencziálhányados szokásos fogalmazása után 
geometriai és mechanikai jelentését ismerteti, a szögpontokat je l
lemzi: Az ezután következő fejezetekben, melyekben az elemi függ
vények diíferencziálhányadosait képezi, a közönséges tárgyalások
tól annyiban tér el, hogy a formalismus rendszerint háttérbe szorul 
és a kivételes pontokat mindig figyelemben részesíti. Megállapítja 
a complex változó függvényének differencziálquotiensét és felállítja 
azokat a partiális differencziál-egvenleteket, melyeknek fenn kell álla
mok, hogy a complex változó függvénye diftérencziálható legyen. 
A magasabb rendű differencziálhányadosok tárgyalása után a diffe- 
rencziálható függvények alaptulajdonságait ismerteti. A föltétel, a 
min a többi épül az, hogy f ' ( x )  valóban határértéke az

f ix +  h )̂ —  f [x) f(x  +  h 2 )  —  f \x ) - - - -
К ’ к

sorozatnak, vagyis, lehet olyan s számot meghatározni, hogv ha 
Л j  <  s, akkor az

\f(x +  h) — f(x)
h
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az f { x ]-tői tetszőleges kevéssé különbözik. Ebből következik, hogy 
ha f'(x) valamely összefüggő tartomány minden helyén 0, akkor a 
függvény állandó, a miből az integrálszámítás alaptételét vezeti le, 
mely szerint oly függvény, melynek diflferencziálhányadosa f(x), 
számtalan sok van, melyek egymástól csak állandóan különböznek. 
A határozatlan integrál fogalmát adja és előzetesen példákat készít 
el. Ezután a differencziálható függvények egyik legfontosabb tör
vényét, a véges Taylor-sort tárgyalja igen részletesen. E szerint 
tudvalevőleg

g(x) —  g(a) +  gJ (a) ——  +  g" (а) b • • • +  r[u,

mely -íjfc-ról kimutatja, hogy:
H m . ____

x -a { x — a )k

A véges Taylor-féle sort azonnal alkalmazza az u. n. határozatlan 
alakok kiszámítására. Természetesen sokkal világosabb e fogalom 
e tárgyalásokban, mint a legtöbb közkézen forgó analysisben, a hol

a határozatlan alak mindig határozatlan marad. Az f{ x )
<K®)

-ről itt

tudjuk, bogy pl. a  helyettesítési értékének, ha csak megszüntethető 
szakadása nincsen, határértékével egyenlőnek kell lennie. Ezért 
számítjuk ki határértékét. Az eddigi tárgyalások mind általánosak 
voltak. A valós változók valós függvényeiről részletesen szólva 
R olle  tételét adja, mely szerint a  és b közt levő intervallumban 
mindig van olyan £ pont, a m elynél:

f ( b ) — f(a )
b— a

E tétel egyik alkalmazása ezen esetben a véges Taylor-féle sor, 
melyet újból közöl. Értek után a függvények növekedését és fogyá
sát, valamint a szélső értékeket tárgyalja. A maximum és minimum 
meghatározását adja elő, erre példákat készít el, azután Ä görbék 
érintkezését, az inflexiós pontokat és asymptotákat tárgyalja a 
lemniskátát es cykloist részletesebben vizsgálva.

A harmadik szakaszban az elemi függvények elméletével fog
lalkozik. A rationális egész függvényekre bebizonyítja az algebra 
alaptételét, mely szerint minden egyenletnek van gyöke. A bizo 
nyitás a G auss-fé le, de jelentékeny egyszerűsítéssel. Tárgyalja a 
L a g ra n g e -féle interpolation az egész függvények oszthatóságát, a 
resultans egyenlet előállítását, az egyenletek discriminansát ismerteti, 
mindenütt csak a főbb eredményekre szorítkozva. A rationális tört 
függvényeket partiális törtek összege gyanánt állítja elő. Az egész 
függvényekkel kapcsolatban az algebrai egyenleteket részletesebben 
fejtegeti, a valós gyökök szétválasztására vonatkozó vizsgálatok
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közül D escartes jel szabály át, a S tu r m -féle függvényeket és az ezekre 
vonatkozó számításokat közli, az egyenlet közelítő megoldására 
H orner  módját adja, oly módszert, melyet a középiskolában is 
sikerrel használhatnánk a gyökvonásnál és a harmadfokú egyenlet 
megoldásánál. Mindezen fejtegetéseket elég sok példán magyarázza 
és a gyakorlati eljárásokat elég részletesen ismerteti. Az egyenletek 
algebrai elmélete természetesen más helyen lesz tárgyalva, itt csu
pán az elemi symmetrikus függvények kifejezése van ez algebrai 
részből felvéve. Az egész és tört függvények összesége olyan osz
tályt alkot, a melynek belsejében az alapműveletek új fajtához 
nem vezetnek. Hogy új fajta függvény definiáltassék, a rationális 
függvények végtelen  sorát kell tekintetbe venni. A függvénysorok 
alaptulajdonságait vizsgálja. Itt természetesen az a fontos kérdés 
van, hogy a

^ fn (x)

mikor fejez ki egy meghatározott, bizonyos tartományban folytonos, 
differencziálható függvényt? Az hogy minden f ( x )  folytonos, még 
nem elég arra, hogy az összeg is az legyen. Ezt egy példán mutatja. 
Hogy e sornak értelme legyen, szükséges, hogy összetartó legyen; 
de az összetartóság még nem elég a folytonosságra. Bevezeti a 
tárgyalás rendszeresítése végett az egyenletes összetartás fogalmát. 
Egyenletesen összetartó a sor, ha egy tetszőleges 8 megállapítása 
után lehet olyan N  és e számot meghatározni, hogy

\ R n ( x - \ - h ) \ = = \ f n+1 ( z - i - h ) +  /„+2 ( x  +  h) +  . . . | < [ 8 ,

ha csak n ^ >  N  és h  < ^ s . Ha h  e g y  bizonyos szám, akkor e fel
tétel nem más, mint az összetartás feltétele; itt azonban többet 
követelünk, azt, hogy minden á-nál egy bizonyos számú tag összege 
tetszőleges pontossággal megközelítse a függvény értékét. Ha egy 
egész tartományra nézve áll, hogy minden x  pontban R n (x) \ 8,
ha n ^ > N ,  akkor a tartományban egyenletesen összetartó a sor. 
Ha a s<?r egyenletesen összetartó és minden f ( x )  folytonos, akkor 
az összeg által egy folytonos függvény definiáltatott. E végtelen 
sorok egyik esete az analysis legfontosabb sora: a hatványsor. 
Mindig találhatni egy kört, a melyen belül a hatványsor összetartó 
és a melyen kívül széttartó.

Meghatározza az összetartási kör sugarát. Ez lehet végtelen, 
vagy 0 is. Példákon világosítja meg az egyes tételeket. A tagonkénti 
differencziálással nyert hatványsor összetartási sugara ugyanaz, 
mint az eredeti soré volt és a függvény differencziálhányadosát 
adja A függvény csak egyetlen módon fejezhető ki hatványsorban. 
A hatványsorból a változónak helyettesítésével uj hatványsor szár
maztatható, melynek összetartási köre esetleg nagyobb, mint az 
előbbié volt. A közös pontokban a függvényértékek m egegyeznek;



739

az uj pontokra nézve pedig az átalakított függvény az eredeti 
függvény folytatásának tekinthető. E folytatások mind ugyanazon 
analytikai függvényt definiálják. — Az elemi függvények általános
ságban folytonos és diíferencziálható függvények. Régeute az a téves 
nézet volt, hogy minden folytonos függvény egyszersmind differenczi- 
álható is. Ezzel szemben W eierstrass  hangsúlyozta először a két 
tulajdonság független voltát és olyan függvényt állított elő, mely 
mindenütt folytonos, de sehol sem diíferencziálható, azaz, a diffe- 
rencziálhányados egészen határozatlan. E függvény részletes elmé
letét találjuk itt. Ezen függvényről kimutatja, hogy bármely helynek 
tetszőleges kis környékében egyenlő értékeket vesz fel, végtelen sok 
szélső értéke van. Olyan folytonos függvény, melynek differencziál- 
hányadosa mindenütt végtelen, nem létezik. Folytatja ez után az 
elemi függvények tárgyalását, megállapítja az algebrai és transcen
dens függvény fogalmát, részletesen tárgyalja az exponentiális és 
trigonometrikus függvényeket, még pedig a hatványsor fo ly ta tása  
által az exponentiális és trigonometriai függvények definition, kiter
jeszti a complex változók esetére is. A logarithmust és binomiális 
sort általánosítja, a cyklometrikus függvényeket fejti sorba és a 
7c-t kiszámítja.

Oly gazdag tartalma van már ez első kötetnek is, hogy komoly 
és erős munkát követel attól, a ki áthalad rajta. De ha van mathe- 
matikai munka, mely azt megérdemli és gyümölcsözővé teszi az 
eszmék egész seregének felélesztése által, akkor K ö n ig  könyve az. 
Úttörő munka ez különösen  nálunk és bizonynyal érezteti hatását 
nemsokára mathematikus közönségünknél és tanításunkon!

(Budapest.)
I )r . Б еке  M anó.

KÖZOKTATÁSI SZEMLE.

B E L F Ö L D .

Berzeviczy Albert.
Berzeviczy Albertnek valóságos államtitkárrá való kinevezését 

őszinte őrömmel fogadja a középiskolai tanárság is. E kinevezés csak 
megerősíti s állandóvá teszi a közokt. minisztériumban ama helyzetet, 
melyet már Berzeviczynek államtitkári czímmel s jelleggel való kitüntetése 
megteremtett. Az új államtitkár már amaz idő óta erős oszlopa tudo
mányos oktatásunk egész rendszerének, melynek már képviselő korában



több ízben fontos szolgálatot tett, főleg a középiskolai törvény képviselő- 
házi vitájában és az egyetemi oktatás ügyében kiküldött bizottság tár
gyalásainak folyamában. Hivataloskodása első idejét a budapesti egyetem 
gazdasági administratiójának rendezése foglalta le. E czélból külföldi utazást 
is tett, részletes jelentést szerkesztett gyűjtött tapasztalatairól s ebbeli mun
kálkodása érett gyümölcseként tekinthető ama nem rég kibocsátott szerve
zési szabályzat, mely a budapesti egyetem gazdasági kezelését új alapra 
helyezi s már a bekövetkező tanév elején teljesen érvényesül. Nem mi 
ránk tartozik s nem is érkezett még el ideje, hogy az új államtitkár egyéni
ségéről ítéletet, mondjunk. Mi csak a legnagyobb bizalommal s a legjobb 
reményekkel tekinthetünk ama férfiú működése elé, ki fiatal munkaereje 
egész teljességét közoktatásunknak szenteli, s nemcsak bureaujában, 
hanem az országgyűlésen is,*) ragyogó ékesszólásával támogatni fogja a 
közokt. minisztert nemcsak közoktatásügyünk érdekeinek védelmében, 
hanem, a mire országgyűlésünkön nagy szükség van, a közoktatásügy 
iránt való érdeklődés ébresztésében is.

Ez utóbbi törekvésének fényes jelét adta már a választási Cam
pagne folyamában. Berzeviczy Albert volt az egyedüli képviselőjelölt, ki 
lőcsei kerületében tartott programmbeszédében a közoktatásügy kérdéseire 
hívta fel a nemzet figyelmét. A nagy politikai szónokok teljesen mel
lőzték e kérdéseket, mintha ezen a téren nem volna mivel törődnünk, 
s mind a vezérekben, mind a közvéleményben hiányoznék a fogé
konyság e kérdések iránt. Igaz, hogy törvényhozási intézkedéseknek a 
közoktatásügy terén most nem érezzük hiányát vagy szükségét; mi már a 
békés fejlődés kerékvágásába tértünk, hol nem a programmbeszédektől, 
hanem a csöndes és folytonos munkától várjuk a szükséges haladást; azt 
is tudjuk, hogy pénzügyi helyzetünk bajai s ezzel kapcsolatban a pártok 
nagy tusája köti le a közfigyelmet; mégis rendellenes állapotnak talál
juk, hogy a tömérdek szóárban, mely lefolyt, közoktatásunk árván maradt 
s legfölebb a tanítók fizetésének javítása, mint kisebb rendű kortesfogás, 
tűnt föl szórványosan, hogy figyelmet nem keltve, gyorsan el is tűn
jék. Pedig, hogy e téren volna mondani való, legjobban bizonyítja Ber
zeviczy Albert szép programmbeszéde.

Berzeviczy programmbeszédjének a közoktatásügyre vonatkozó részé
ben ennek egész területét érinti. Az elemi oktatást illetőleg a tanító
képző intézetek javítását tűzi ki czélúl, a népiskolák jobb karba helye-

*) A lőcsei választók jón. 17-én egyhangúlag megválasztották képvise
lőjüknek.
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zését, a tanítók fizetésének javítását. Fölötte jól esett olvasnunk, hogy 
a vallásoktatást az őt megillető tiszteletben tartva, az állami iskolákat 
megvédelmezi amaz igazságtalan támadások ellen, melyekkel nagyon is 
buzgó emberek illetik. — A leánynevelést gyakorlatibb irányba akarja 
téríteni, a szakiskolákat szaporítani s a polgári s felsőbb népiskolákat 
is ily ezélzattal átalakítani. Bőven nyilatkozik a középiskolai oktatásról. 
A humanisztikus irány hívének vallja magát, de nem ellensége a reál
iskoláknak. a mint általában a középisk. törvény álláspontját foglalja el, 
mely már is oly szép gyümölcsöket termett. Józanul megvédelmezi kö
zépiskolai oktatásunkat a „túlterhelés“ igazságtalan vádja ellen, melyet 
alárendelt jelentőségére redukál, s fején találja a szöget, midőn a tanár
képzés reformját tartja legfontosabb teendőink egyikének. Nem kerüli el 
figyelmét, hogy oktatásunk nevelő hatásának hiányossága a fennálló 
rendszer legsajgóbb pontja s ennek gyógyítására új eszmét pendít meg : 
a középiskolai internatusok szervezését, minők Francziaországban és 
Angliában vannak. Ez eszme bizonyára élénken foglalkoztatja majd pae- 
dagogiai íróinkat. A végén röviden érinti az egyetemi tanítás körét s 
ama több Ízben kifejtett nézetét hangoztatja, hogy mentül előbb harma
dik egyetemet kell állítanunk. —  A prograinmbeszédnek emitt említett 
része szószerint így hangzik :

Közoktatásügyünk egész tere még nagy és fontos teendőket tár 
elénk. Népoktatásunknak még nemcsak extensive, de intensive is fejlőd
nie kell. a tanítás eredményét, az iskolák színvonalát kell emelnünk, 
nemcsak az iskolák számát. Erre én főkép két eszközt tartok szüksé
gesnek : először is tanítóképezdéket kell kivétel nélkül a törvénynek s 
czéljuknak megfelelő állapotba hoznunk s valamennyit internatussal ellát
nunk. hogy a legnagyobbrészt szegény sorsú tanítójelöltek egész idejüket 
kiképeztetésüknek szentelhessék s a társadalom műveletlen osztályaival 
való érintkezéstől elvonassanak, másodszor a népiskolákat, főkép a fele
kezetieket kell jobb karba helyeznünk s különösen a tanítók tisztességes 
fizetéséről gondoskodnunk. A felekezeti oktatást háttérbe szorítani egy
általán nem áll a kormány szándékában. Természetes azonban, hogy 
viszont az állam le nem mondhat ama jogáról, hogy ott, a hol azt a 
viszonyok megkívánják, állami iskolákat állítson ; az állami iskola sehol 
nem jelenti a tanítás teljes különválasztását a vallásos neveléstől; állami 
iskoláinkban eddig is a leggondosabb intézkedés történt mindenütt a 
vallásoktatás biztosítására nézve, a minthogy általán az az állam, a mely 
az ifjúság neveléséből s különösen a népnevelésből a vallást száműzni 
akarná, önmaga elleni merényletet követne el.

A leánynevelés terén csak a megkezdett úton kell tovább halad
nunk : csupán felsőbb leányiskoláinkra nézve tartom szükségesnek, hogy 
valamivel gyakorlatibb irányban működjenek ; a kedélyt nevelni töreked-
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jenek; nem tudós nőkre van szükségünk, hanem jó honleányokra, jó házi
asszonyokra és anyákra, a kik gyermekeiket okosan tudják nevelni. 
Elegendőnek tartom, ha a felsőbb leányiskolák egy része négy osztálylyal 
szerveztetik s a polgári leányiskoláktól csak a franczia nyelv kötelező 
tanítása által különböztetik meg magukat, a melyre a műveltebb osztá
lyok leányainak föltétlenül szükségük van. A különböző szakiskolák 
szaporítását fölötte kívánatosnak tartom, hogy mentül több ifjú lépjen 
az ipari és kereskedelmi pályákra; a polgári és felső népiskolák nagyobb 
részét is lassankint ily irányban vélem átformálandónak. mert bármily 
nemes és szép őzéi le.begett ezen intézetek tervezőinek szemei előtt, 
arról kellett meggyőződnünk, hogy ez iskolák jelenlegi alakjukban nem 
mindenütt felelnek meg czéljuknak.

Áttérek oktatásügyünk legtöbbet vitatott kérdésére ; a középiskolai 
kérdésre. Nyíltan kimondom, hogy én a humanistikus irány hive vagyok 
és nem hiszem, hogy az e téren folyó eszmeharcznak egyhamar sikerülne 
a modern nyelvekből és reál tudományokból egy oly tanrendszert con- 
struálni, a mely a gymnasiumokat teljesen nélkülözhetőkké tenné. Ezzel 
azonban korántsem akarom a reáliskolák jogosultságát tagadásba vonni s 
általán a tanrendszerre nézve egészen a középiskolai törvény alapjára 
helyezkedem, a melyet nagyon szerencsés, üdvös alkotásnak tartok s 
lényegében egyhamar nem vélek módosítandónak. E törvény megalkotása 
óta a középiskolai tanítás színvonala nálunk határozottan emelkedőben 
van és még inkább emelkedni fog, ha az állami tanárképesítés elve, 
melyet törvényünk léptetett életbe, hatását teljes mértékben fogja érez
tethetni.

Legtöbb panaszt hallunk az úgynevezett túlterhelés miatt, a melylyel 
nálunk a középiskolai tanítás jár. Én absolut túlterhelést el nem ismerek, a 
túlterhelés csak ott támadhat, a hol vagy a tanítás rossz, vagy a házi tanulás 
és nevelés czélszerütlen, vágy a tanulóban nincs elegendő tehetség a tudo
mányos pályára. A túlterhelés gyógyszerei is e szerint alkalmazandók : a 
hivatásszerű paedagogiai tehetség megtalálja magától a helyes módot és 
mértéket, de miután ilyen kevés van, tanárainkat nemcsak tanítanunk, 
hanem tanárokká nevelnünk, mondhatnám trainiroznunk kell, a mi csak 
folytonos gyakorlással egybekötött tanárképző intézetben lehetséges, a 
minek felállítására előbb-utóbb el kell határoznunk magunkat. A tehet
ségtelen tanulókat már az alsóbb osztályokban alkalmazott nagy szigor 
által ki kell szorítanunk a középiskolából, — az ő saját érdekükben ; 
az a csalódás, a mely elé ők mennek, annál fájdalmasabb, minél később éri 
őket. Meg kell értetni velük s még inkább szüleikkel, a társadalommal, hogy 
minden pálya, a melyen dolgozni lehet, tisztességes és becsületére válik 
mindenkinek, nemcsak a tudományos pálya és a diploma. A mi végül a 
czélszerütlen házi tanulást és nevelést illeti, ezen csak úgy lehet segíteni, 
ha a gyermeket képzett és tapintatos emberek vezetése alá adjuk s arra 
törekszünk, hogy helyes id ő b e o s z tá s  mellett teste fejlesztéséről és edzéséről 
gondoskodva legyen. Mindez jól szervezett internatusok s a testgyakor
latok rendszeresebb és kiterjedtebb üzése mellett érhető el legbiztosab-
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ban ; ezért meggyőződésem szerint nálunk a középiskolai bajok mindaddig 
soha egészen megszűnni nem fognak, a míg a francziák és angolok 
módjára az internatusi rendszernek kiterjedtebb alkalmazást nem adunk. 
.1 bennlakással összekötött középiskolák vagy nevelőintézetek szükséges
ségét nálunk még az a körülmény is igazolja, bogy minálunk a házi 
nevelés a legritkább esetekben tud összhangba helyezkedni az iskolával; 
legtöbbször nem mozdítja elő, liánéin hátráltatja az iskolai tanítás sike
rét ; minden bukott tanuló egy-egy mártyr, minden balsikerért a tanrend
szer és a tanárok vádoltatnak. A hol ily felfogás uralkodik, ott az iskola 
legjobb működése meg van bénítva ; ha tehát mindenért az iskolát 
teszszük felelőssé, akkor adjuk át az egész nevelést az iskolának.

Hátramarad a felsőbb oktatás kérdése. Ezen a téren meggyőződésem 
szerint feladatunk az, hogy az egyetemi rendszert érvényesítsük és 
fejleszszük, s térjünk el egészen a külön szakiskolák rendszerétől. A 
tudományok mai állása mellett csak a nagy szellemi központok, a tudo
mány minden segédeszközeiben bővelkedő és pezsgő szellemi élettől 
környezett főiskolák alkalmasak 'a magasabb ismeretek nyújtására, s csak 
az ilyenektől várható az is, — a mi a felsőbb iskolák második fela
datát képezi — hogy a tudományt productive munkálják és előbbre 
vigyék. Nekünk tehát nemcsak fennálló egyetemeink fejlesztése, hanem 
mielőbb legalább egy harmadiknak felállítására van szükségünk, annál is 
inkább, mert például az orvosi kar Budapesten már túl is van zsúfolva 
s Bécsben - hol a túlzsúfoltság még nagyobb — közel 900 magyar 
ifjú tanulja az orvostudományokat. Nálunk a harmadik egyetem kérdése 
kimagasló culturálisj kérdés, mert a nemzetek mai nap mindinkább a 
szerint tesznek számot, a mennyit a tudományok előmozdításáért tenni 
képesek voltak s a tudományok művelésében is csak a jótékony verseny
től várhatunk nagyot; már pedig Európa minden művelt államának több 
egyeteme van, mint van nekünk.

A vallás és kozokt. miniszter budapesti belvárosi választóihoz 
intézett beszédében csak igen csekély tért szentelt a közoktatás kérdé
seinek, melyekről különben, ha csak ezt az egy lefolyt utolsó évet tekint
jük is, oly gyakran s behatóan nyilatkozott, pl. a Budapesti Szemle 
tavalyi júliusi számában s a budgetvita alkalmával. Ez alkalommal csak 
nehány oly szükségletünket említette, melyeknek financziális viszonyaink
nál fogva nem tehet eleget. Nyilatkozata ez :

Mennyire hátráltat bennünket a vagyon vagy ha úgy tetszik, pénz
ügyi gyengeségünk átalános culturális haladásunkban, senki sem érzi jobban 
mint a közokt. miniszter, ki nem tud tenni, mert nincs meg a kellő 
eszköze, pedig sok teendőnk volna a népoktatástól kezdve a legfelsőbb 
tudományos intézetekig és a művészetig. Néptanítóinkat kellene jobban 
nevelnünk, és állami iskolákat állítanunk, de nem teszszük, mert nincs 
módunk reá. Egy pár héttel ezelőtt tudomásomra jutott, hogy egy felső
magyarországi mármarosi községben 600 orthodox zsidó gyermek iskola



nélkül van. s én nem tudok ott állami iskolát állítani, hogy azokat magyar, 
hasznavehető polgárokká neveltessem. Gymnasiumaink egy része oly rossz, 
hogy azokat az állam terhére kellene átvennünk, de tűrni kell a leg
rosszabb állapotokat, mert nincs pénz. A z  egyetemekről ironia nélkül nem 
is lehet beszélni. Magyar államot és magyar culturát akarunk, és két 
egyetemünk van, és külföldön neveltetjük ifjainkat s elérjük még azt 
a meglepetést, hogy a magyar ifjak ki fognak záratni a bécsi egyetemről, 
s majd Prágába vagy Lembergbe fognak menni, természetesen a magyar 
cultura előnyére. Ez állapotoknak véget kellene vetni, de nincs pénz. 
Jól tudom én, hogy a kormány és a törvényhozás nem tehet mindent, de 
tehet sokat. De a kormány, a törvényhozás tevékenysége bizonyos felté
telekhez van kötve s ide valók az egészséges pártviszonyok s józan, 
becsületes sajtó.

Az Új tanárvizsgálati szabályzat tervezetét már elkészítette a Köz
oktatási Tanácsnak e czélra kiküldött /bizottsága, szét is küldötték a 
tanács tagjainak, s a szeptemberi összes ülésen fogják tárgyalni. Nevezetes 
módosítások nincsenek benne, de az uj szabályzat-javaslat összeszedi 
s jobban elrendezi a különböző rendeletekben szétszórtan megjelent anya
got s elég fontos változásokat is eszközöl rajta. A javaslat 54 §-ban 
szerkeszti a .vizsgálati szabályzatot s külön függelékben csatolja hozzá a 
részletes követelményekre vonatkozókat. A legfontosabb módosítás, a fő s 
melléktárgy közötti különbség elejtése, már ismeretes olvasóink előtt. A 
szakcsoportok száma 12-re van szabva. Elejtették a régiek közül a német- 
latint, történelem-görögöt; új csoportok: magyar-német, magyar-franczia, 
történelem-magyar, történelem-földrajz, habár, ha jól emlékszünk, ezek 
közül egy-kettő valamely pótrendeletben már meg volt jelölve.. A szak- 
vizsgálat egyik részét képező házi dolgozatok feladványát, az új javaslat 
értelmében a vizsgáló tanár tűzi ki ; a jelölt azonban a nyelvészeti s ter
mészetrajz-vegytani csoportnál kijelölheti azt az ágat, melyből a feladvány 
tárgya veendő ; a jelölt kívánhat nyelvészeti vagy irodalmi, illetőleg állat
tani, vagy növénytani, vagy ásványtani feladványt. Az alapvizsgálaton a 
közoktatási törvény 65. §. 1. értelmében megfelelő magyar nyelvi s iro
dalmi ismeret kívántatik meg, s az erre vonatkozó követelményeket a 
szabályzat-javaslat részletezi. (Itt foglal helyet: A magyar nyelv eredete, 
rokonai, s fejlődésének legnevezetesebb vonásai stb.) Minden tanár-jelölt 
a szóbeli alapvizsgálaton valamely modern nyelvben (német, franczia, angol, 
olasz) való jártasságát igazolni tartozik. A szakvizsgálatra minden jelölt 
két házi dolgozatot tartozik készíteni, szakcsoportjának mindkét tár
gyából egyet-egyet. Elkészítésükre három hónapi idő adatik. A vegytanból 
a zárthelyit laboratóriumi munka képezi stb. Az új szabályzat-javaslat
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formális, de materiális követelmények tekintetében is egyet-mást átvesz a 
porosz szabályzatból s mindenesetre fölötte áll a régi szabályzatoknak, 
melyekben nem könnyen lehetett eligazodni. Részletes megbeszélését más
korra kell halasztanunk, de már most is kifejezzük azon való örömünket, 
hogy a tanárvizsgálat komolyabbá, tartalmasabbá tevése mindinkább előre 
halad. Nincs is egyéb kivánni valónk, mint hogy az egyetemi tanítás módja 
s mivolta is megfeleljen a tanárvizsgálat követelményeinek.

A nemzetgazdaságtan tanítása a középiskolákban képezte egyik 
tárgyát a Közokt. Tanács utolsó ülésének. A tárgyalásra a közokt. 
miniszter felszólítása adott alkalmat, ki egyszersmind egy megjelent kis 
kézikönyvnek e czélra való hasznavehetősége iránt tett kérdést a Közokt. 
Tanácsnál. A Közokt. Tanács elhalasztotta a határozathozatalt. Úgy lát
szik nem barátja annak, hogy a nemzetgazdaságtant, mint új rendkívüli 
tárgyat tanítsák (mint rendes tárgy a középiskolai törvénynél fogva, 
mely a rendes tárgyakat mind felsorolja, nem tanítható), de fölmerült 
ama nézet, hogy a politikai földrajz tanítása előtt nehány óra szentel
hető a nemzetgazdasági fogalmak tárgyalásának.

Középiskolai orvosok és egészségtan-tanárok. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszternek szándéka lévén ez intézményt a rendel
kezése alatt álló összes középiskolákban a jövő iskolai évvel életbelép
tetni, utasította az állami és királyi középiskolák igazgatóit, hogy a 
budapesti vagy kolozsvári egyetemen a tanfolyamot végzett és egészségtan
tanári oklevéllel biró azon helybeli orvosok közül az alkalmaztatni kívánó
kat jelöljék ki és^terjeszszék fel.

Az egyetemi tanításról érdekes eszmecsere indúlt meg a „Buda
pesti Szende“ májusi s júniusi füzetében, mely minket is annyiban 
érdekel közelebbről, mert végre valahára megtörtént, hogy az egyetemi 
tanítás fogyatkozásaiért nem kizárólag a középiskolai oktatást teszik 
felelőssé. Br. Eötvös Lóránd indította meg ez eszmecserét a „B. Sz.“ 
májusi számában ily czímü czikkével: „Nehány szó az egyetemi tanítás 
kérdéséhez. (Nyílt levél Trefort Ágoston, vallás- és közokt. miniszter 
úrhoz).“ Br. Eötvös nemes nyíltsággal kifejti, hogy évek óta keserű 
tapasztalatokat gyűjt: az egyetemi tanulók nem szorgalmasak, nem érdek
lődnek a tárgy iránt, a vizsgálatok eredménye mind silányabbá válik, 
színvonaluk sülyed, különben 99 százalékát a tanulóknak meg kellene 
buktatni. A tanulókat általában négy csoportra osztja. Az első csoport
hoz tartozók teljesen fölöslegesnek tartják a tanulást, mert urak marad
hatnak tanulás nélkül is. A második csoportbeliek azt se tudják, miért 
vannak az egyetemen; mindegy nekik, mit tanulnak, csak kevés és 
könnyű legyen. A harmadik csoport tagjai tudják, mit akarnak, gya-
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korlati kiképzést, ezek haszontalannak tartják az alapvető elméleti 
tárgyakat; csak a negyedik, legkisebb csoport foglalkozik a tudomány
nyal a tudomány kedvéért. Innét van, bogy a legkevesebb tanuló jár el 
szorgalmasan az előadásokra, a legtöbben a vizsgálatok előtt betanulnak 
holmi kis ismétlő könyvet, vagy kézről kézre járó jegyzeteket. ,.A taná
rok közül némelyek, kedvöket veszítve, engednek a körülmények befo
lyásának s előadásaikban a vizsgálatokon szokássá vált kérdések köréből 
ki nem emelkednek, mások nem törődnek hallgatóságukkal s előadnak 
úgy, mintha a padokban már kiképzett tudósok ülnének.“ „Nem akarom 
ezért egyetemi fiatalságunkat hibáztatni, ismerem e fiatalságnak kitűnő 
képességeit a szíve mélyében rejlő nemes tüzét s meg vagyok győződve 
arról, hogy a tudományos tanulásra képes, de a tanulásnál több segít
ségre van szüksége, mint á mennyit neki eddig az egyetem nyújtott . . . “

A bajok főokának a czikkiró a tanulási szabadságot s a leczke- 
pénz-rendszert tekinti. Nálunk nincsenek meg a tanulási szabadság szükséges 
előföltételei. melyek e rendszert Németországban oly dúsan gyümölcsö 
zővé teszik. Nincs meg a tudományért való lelkesedés, mely ama határ
talan tiszteletből ered, melylyel a tudomány s á tudomány férfiai iránt 
Németországban meg egyebütt viseltetnek. „Voltak és vannak nekünk 
bátor katonáink, hatalmas államférfiamig híres szónokaink, de tudunk-e 
példát mutatni arra, hogy hazánknak egy fia tisztán tanulmánya által 
igazán híres és hatalmas lett volna?“ Hogyan tisztelhesse a tanuló taná
rait, midőn elhitetik vele. „hogy a beiratkozás főczélja az, hogy a vizs
gáló tanár tandíját megkapja“ . Nem egy tanuló 40, sőt 50 hetenkinti 
előadási órára (nem gjakorlatra) beiratkozik. Egy szóval : 1. tanulóink
nem törődnek a tudomány nyal, nem gyakorlati szakmájuk tudományos 
alapjaival; 2. csak a vizsgálatra előkészülés szempontjából tanulnak s 
erre az előadásokat kellőleg fel nem használják.

E bajok elhárítására, br. Eötvös szerint, meg kellene szorítani a 
tanulási szabadságot, kötelező tanrendet megszabni az első két egyetemi 
évre. melyben a tanuló a szakképzettségéhez szükséges tudományos ala
pot veti meg, továbbá kötelezni a tanulókat, hogy az első két évben 
többször colloquáljanak, úgy hogy a ki e colloquiumokban sikert nem 
ér, nem folytathatná tanulmányait mindaddig, míg e hiányt nem pótolta. 
A colloquiumokban külön repetitorok lennének a tanár segítségére, kik
nek kötelességük volna felügyelni arra, hogy a beiratkozott tanulók az 
előadásokba tényleg eljárjanak, továbbá év közben colloquiumokat ta r
tani s azokat, a mennyire az idő engedi, gyakorlatilag is egybekötni. 
A repetitori állással fővárosi középiskolai tanári fizetés járna, s erre 
leginkább tanítói ügyesség és szorgalom képesítene.

Л égül meg kellene szüntetni a külön leczkepénzek rendszerét. A 
tanuló félévi tandíjat fizetne, melyből mind a tanároknak eddig szerzett 
jogait lehetne kielégíteni, mind a jövőben a tárgy fontosságához s a 
teendők nagyságához mért pótlékot adni a tanároknak, mind pedig a 
repetitorok fizetését fedezni. Midőn néhány évvel ezelőtt a közokt. 
miniszter felszólította az egyetem tanári karát, adna véleményt a leczke-
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pénz rendszeréről, s világosan kimondotta, hogy e rendszert fölötte káros
nak tartja, a tanári kar, s vele együtt br. Eötvös is, a leczkepénzek 
fentartása mellett szavazott. Főokai voltak: 1. A fennálló leczkepénz- 
szabályzat a tanszabadság elvével szoros kapcsolatban van. 2. A tanuló 
által fizetett személyes leczkepénz által a tanár minden egyes tanulóval 
szemben kötelezettséget vállal, mely őt teendőinek buzgó teljesítésére 
ösztönzi. (Szóról-szóra br. Eötvös czikkében, mint a tanári testület egyik 
főérve.) 3. Kívánatos, sőt szükséges, hogy a tanár anyagi jóléte tisztán 
ez állása által biztosítva legyen, hogy így egészen feladatának élhessen. 
Ezzel szemben br. Eötvös nyiltan vallja, hogy midőn annak idején ez 
okokba belenyugodott, tévedett, „Ott, hol a tanuló az előadásokból ta
nulni nem tud. vagy nem akar s a tanártól a fizetett leczkepénzért. 
egyéb szolgálatot nem vár. mint hogy indexét évenként kétszer aláírja, 
ott a leczkepénz nem hathat serkentőleg a tanárra, inkább sértheti érzel
meit, mint valami borravaló, vagy a vizsgálatok érdekében megkisérlett 
vesztegetés . . .  Az egyetemi tanárnak minden aljas vádtól menten kell 
állani a társadalom itélőszéke előtt, a fiatalságnak benne a szorgalmas és 
önzetlen munkás példányképét kell látnia, a kit ne csak tudásáért, hanem 
jelleméért is tisztelhessen.“

Gyorsan megfelelt e czikkre Balogh Kálmán, az orvosi facultás 
dékánja, a „Szemle“ júniusi számában „az egyetemi tanításról és az 
egyetemi tandíj-rendszerről“ ez. czikkében. mely fölötte kínos hatással van 
minden elfogulatlan olvasóra.

Nem tisztünk belevegyülni e polémiába, mely érdekel ugyan ben
nünket — mert hiszen majdnem mindnyájan az egyetemen szereztük tudá
sunkat, valamennyien az egyetem számára nevelünk tanulókat s testüle
tünket az egyetem gyarapítja új tagokkal — de a melynek folytatása 
nem a mi körünkbe vág. Azt azonban nem tagadhatjuk meg magunktól, 
hogy éber figyelemmel ne kövessük s az egyetemi tanítás javítására irá
nyuló minden kísérletet élénk örömmel ne üdvözöljünk. Balogh Kálmán 
czikke nem kelti bennünk ez örömet. B. Eötvös tapintatos és bátor fel
lépését csak gúnynyal s merev tagadással tudja viszonozni. Nincs semmi 
baj az egyetemen, mondja Balogh, csak ne bolygassák ,.könnyű vérrel 
minden áron reformálni akaró, vagy az ügyet alapjától kezdve fölfelé 
gyakorlatilag nem ismerő férfiak.“ A tanszabadság a magyar egyetemen 
kitűnő gyümölcsöt termett, unnék bizonyítására Balogh maga magát is, 
mint az egyetem tanítványát, felhozza. Repetitorok nem kellenek, a leczke
pénz rendszere fentartandó. Ellenben el kellene törülni a physikát, mint 
rendes tantárgyat, mint sokan az orvosi facultáson kívánják. „Azt pedig 
nem ajánlhatom eléggé ügyfeleimnek, hogy midőn valamely rendszer fölött 
pálczát, akarnak törni s nyugtalanúl új reformok után törekszenek, a 
tanulmányi eredmények megítélésénél ne csak a tanulókat, hanem saját 
magokat is vegyék tekintetbe.“

Azt hiszszük, e felelet sem e tárgyhoz, sem az ellenfélhez, sem 
magához a felszólalóhoz nem volt méltó.

Tanáregyesületi Közlöny. XX. ö 4



K Ü L F Ö L D .

A modern philologusok második gyűlése a Majna melletti 
Frankfurtban. A gyűlés, melyet a németországi modern philologusok 
egyesülete rendezett, május utolsó s június első napján tartott s gazdag 
tárgysorozatával beható vitáival rendkívül értékes s tanulságos eszmecse
rére adott alkalmat. Németországban sincsenek megelégedve a modern 
nyelvek tanításának eredményeivel, az ellentétes módszerek küzdelme ott 
is javában folyik ; de e küzdelem folytán, oly gazdag tankönyv- s 
metkodikai irodalom keletkezett, hogy e tanítás színvonala folyton emel
kedik s ma magasabban áll, mint bárhol egyebütt Európában. E tanítás 
érdekeit szolgálja a nevezett egyesület is. mely tavaly októberben tartotta 
első gyűlését Hannoverában, akkor 300 tagot számlált, míg ma tagjainak 
száma közel já r a 700-hoz. A gyűlés mindenekelőtt a modern philologu- 
soknak nyújtandó utazási ösztöndíjak kérdésével foglalkozott, melynek 
érdekében már a múlt gyűlés élénk agitatiót fejtett ki. Biztos kilátás is 
van rá. hogy a porosz kormány körülbelül ötven ily ösztöndíjat fog ala
pítani. A methodikai értekezések elsejét Hauschild. frankfurti tanár, 
tartotta Perthes módszeréről a modern nyelvekre alkalmazva. Fejtegeti a 
módszernek főkép a szótanulásra, a grammatikai tudásra s a mondattan 
tanítására vonatkozó pontjait. A szótanulás Perthes szerint az olvas
mányhoz járuló vocabularium alapján történjék, melyben a szók a vég
zések szerint csoportosítandók. Az olvasmány a szók betanulása előtt 
fordítandó le. A tanár a mondatot felolvassa, a tanuló ismétli, azután 
fordítja le a tanár szóról szóra s a tanuló ismétli. Az alaktan a mondat
tan előtt tárgyalandó, de az alakok mondatbeli, szerves kapcsolatukban 
mutatandók be. Az olvasókönyv a fődolog a tanításban. A németre való 
fordítás hallás, ne olvasás útján történjék. Az előadás élénk érdeklődést 
keltett a gyűlésen, s ha megjelenik nyomtatásban, részletesebben fogjuk 
ismertetni. Dr. A hn  a szabad franczia meg az angol gyakorlatokról érte
kezett. Az előadó elismeri, hogy a franczia szabad dolgozat eleddig több
nyire germanismusok halmaza, de azért nem törlendő el. hanem okvetetlenül 
javítandó. Tételei ezek : A szabad dolgozatok mentül korábban rnegkez- 
dendők ; kapcsolatban legyenek az olvasmánynyal; az angol szabad dolgo
zat, melyet az 1882. tanterv eltörölt, ismét behozassék; az érettségi 
vizsgálaton a „scriptum“ elejthető. Dr. Quiehl az első oktatásról a 
francziában tartott felolvasást. Jelentést tesz a phonetikai Írással tett 
tapasztalatairól. A tanításban a hangból kell kiindulnunk, míg az írásjel 
csak később tanítandó. A tudományos phonetikából csak annyi értékesí
tendő, mennyi az idegen hangok kiejtését megkönnyíti. Miután a hangokat 
begyakorolták, összekapcsolják szókká, azután összefüggő darabokká. Leg
jobb e czélra valamely költemény vagy dal. mert az énekben a hangok 
jobban érvényesülnek. A phonetikai írásból az átmenet a közönséges 
ortkographiához csak akkor történjék, ha nem kell többé attól tartani, hogy 
a tanuló az idegen hangok helyett a maga anyanyelve hangjait használja. 
A phonetikai írásnak, tapasztalata szerint, nincs rossz hatása a közönsé
gesre. Dr. Kühne az idegen nyelvre való fordításról tart felolvasást. Az
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értekező szerint e fordítások, a szokott módszer szerint, károsan hatnak, 
megakadályozzák a nyelvérzék elsajátítását; azért e fordítások megszorí- 
tandók. még pedig csak a felsőbb osztályokra. Német irodalmi müveknek 
idegen nyelvre való fordítása egészen mellőzendő. A vita e három utolsó 
felolvasás fölött csak a második napon indult meg s a régi módszerek 
képviselői erős ellentállást fejtettek ki. Dr. Koch (Berlin) fődolognak 
tartja, hogy a tanuló az írókat tudja olvasni s fordítani, ez fontosabb 
mint a beszélés vagy írás. Ducotterd óva int a kipróbált régi módszerek 
elvetésétől. A beszédgyakorlatokat egybe kell kapcsolni a fordításbeliek
kel. A tanuló csak a fordítás útján nyer tiszta tudatot az idegen nyelv
ről. Merő utopia, ha azt hiszszük. hogy a tanuló az illető idegen 
nyelven gondolkodni is megtanulhat. Kaiser igazgató (Barmen) az újítók 
törekvéseit bátralépésnek tartja. Előbb csak a leányiskolákban helyeztek 
súlyt az idegen nyelven való fecsegésre. A fődolog Shakespeare. Milton, 
Moliére megértése. Az élő beszédben való ügyesség megszerzése elérhe
tetlen. A tanításban felváltva kell a régi s újabb módszerrel élni. D ickmann  
(Berlinj Kühne ellenében a fordítások hasznát védelmezi. Kühne tételei 
általában hosszú vitát idéztek elő, ámbár több oldalról elismerték, hogy 
a fordítás nehezebb, mint szabad gyakorlat. (Erre vonatkozólag nálunk 
is kezdenek tisztulni a nézetek. A középiskolai törvényben a francziából 
fordítást szabták meg az érettségi Írásbelire, mintha ez volna a könnyebbik). 
A tételek fölött nem történt szavazás, beérték az eszmecserével. A követ
kező gyűlés 1888-ban. sz. Mihály napján lesz, Drezdában. Az egyesület 
orgánumául a „Neuphilologisches Centralblatt“ ez. folyóiratot ismerték el.

A latin s görög extemporalék tárgyában az osztrák közokt. 
miniszter a következő rendeletet bocsátotta k i : Értésemre esett, hogy a 
gymnasiumi utasításokban gyakorlatokul ajánlott extemporalék (ezek oly 
írásbeli gyakorlatok, melyeknél a tanuló a fordítandó szöveget nem írja 
le, hanem hallás után nyomban fordítja. A  szerk.) némely gymnasiumban 
vizsgálati gyakorlatok (compositiók) gyanánt szerepelnek.

Ez annak határozott elrendelésére készt, hogy a tanítás nyelvéből 
latinra vagy görögre való írásbeli extemporális (írott dictatum nélkül való) 
fordítások az osztályozásra befolyó feladatok gyanánt nem adhatók fel.

EGYESÜLETI ÉLET.

I. A választmány.
A  választmány jú n iu s  14-én tartott ülése.
E lnök : Köpesdy S.. jegyző : Szerelemhegyi T.
Jelen voltak : Bermüller F ., dr. Csengeri J ., dr. Dékány B ., dr. 

Leclincr L .. M üller Paszlavszky J ., dr. Biedl Fr., Sebestyén Gy. és 
Volf Gy.

Az elnök bemutatja a m. kir. államvasutak menetjegy irodájának
54*
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f. hó 13-án kelt átiratát, mely szerint a fiumei közgyűlésre utazó tagok 
számára a különvonat I. osztálya 25 frt, II. oszt. 17 frt, a III. oszt. 
12 írtban állapíttatott meg. Az odautazás Budapest Kelenföld-Kanizsa- 
Zákány-Fiume útirányban július 4-én d. u. 3 órakor lesz Budapestről. 
Azoknak a vidéki tagoknak, kiknek előbb Budapestre kell jönniök. a 
magyar államvasutak bármelyik állomása 50 % -kai mérsékelt menettérti 
jegyet szolgáltat ki Budapestre, minden folyamodás nélkül, ha felmutat
ják a budapest-fiumei külön vonatra váltott jegyet; a kik pedig az útvo
nalon csatlakoznak a különvonathoz befizetik ugyan az egész árt, de az 
út rövidebbségéhez aránylag a különbözetet visszakapják. A visszautazás 
14 napon belől ugyanazon útirányban történhetik, de az átirat szerint 
biztos remény van arra, hogy a 30 napon belől s Pragerhofon keresztül 
való visszautazás kedvezményét is megadják. Az iroda nem bánja, ha 
200-nál kevesebb részvevő lesz is, de 250-nél többet nem vállal el. — 
Minthogy a definitiv átirat némi tekintetben eltér attól az értesítőtől, 
melyet a főtitkár a választmány megbízásából a tagoknak szétküldött, 
új értesítést kell adni arról, hogy a résztvenni szándékozók legkésőbb 
június 25-ig küldjék be a vasúti menetjegy árát a főtitkárhoz.

Felolvastatott dr. Erődi B. levele a velenczei kirándulás ügyében; e 
szerint 8-án este lenne Fiúméból az indulás, 9., 10. és 11-én a Velen- 
czében tartózkodás és 11-én éjjel a visszatérés. A hajójegy ára egy személyre 
oda és vissza egyesül, tagoknak 10 frt, nem tagoknak 13 frt. Velenczé- 
ben nem kellene szállásról gondoskodni, mert a bajó ágyakkal lenne fel
szerelve, melyeknek bére a menettérti jegybe már be van számítva. — 
Erődi B. úr tervezete köszönettel elfogadtatik s a szétküldendő értesí
tésbe felvétetik.

A szünidei népfelkelési tisztképző tanfolyamra jelentkezett tagtársak 
megnyugtatása czéljából az egyesület lépéseket fog tenni az illetékes 
helyen, hogy a közgyűlés bevégzéséig a tanfolyam megkezdése halasztas- 
sék el.

Az egyesületi pénztár megvizsgálására dr. Heller Á. és Tiber A., a 
könyvtár és irattár megvizsgálására pedig dr. Dékány B. és dr. Lechner 
L. választm. tagok küldettek ki.

A segélyalapból két kérvényre 70 frt utalványoztatott.
Új tagokúi fölvétettek: Sza fka  M anó  tornatanár Budapesten, aj. 

Szerelemhegyi T . ; Herr Ödön főgymn. tanár Nagy-Becskereken, aj. Lich- 
tenegger J . : Kozsanovits Sándor gymn. tanár Miskolczon. aj. Polgár Gy.

Se. T.

II. A körök.
A Csurgói kör április 22-iki gyűlésén Horváth J . olvasta értekezését 

a család és iskola kapcsolatáról s ennek alapjára és módjaira hívja fel 
a figyelmet.

A  mi a kapcsolat alapját illeti, főbb vonásokban előadja : mi viszonya 
van a társadalomnak, illetőleg a családnak és az iskolának mint nevelési és



tanítási tényezőknek egymáshoz. A társadalom jelöli meg az irányt, a czélt 
általában ; az iskola kötelessége azt tudatosan kifejezni, illetőleg nevelési és 
tanítási rendszerét hozzá alkalmazni.. Hibának tartja, hogy a mai iskola nem 
felel meg a társadalmi követelményeknek ; főkép tanítási rendszere teljesen 
ellentétben áll azokkal. Az általában hangoztatott eredménytelenségért íőkép 
az iskolát okolja, mivel mint tényező a részletekben kiválólag az iskola van 
hivatva m űködni; e működés mellett elenyésző ereje van a társadalomnak s 
a családnak, mivel nem hivatása, nem rendelkezik az eszközökkel, nincs, nem 
is lehet birtokában a tudományok fejlettsége mellett a szükséges ismeretek
nek. — A mi a kapcsolat módjait illeti : elsőben az egyesületi élet, azután az 
értekezésekre, végűi a vizsgálatokra hívja fel a figyelmet. Üdvözli az országos 
középisk. tanáregyesületet főkép azért, hogy a vidéki körök megalkotása 
által országossá tette a tanügy munkásainak egymás között s a  társadalommal 
való érintkezését. Kifejezi annak szükségét, hogy a család megismerje az iskola 
nevelési és tanítási rendszerét •, e megismerést ez utón véli legczélszerűbben 
eszközölhetőnek oly tárgyú felolvasások tartásával, melyekből a közönség 
közvetetten tájékozást nyerhetne az iskola nevelési és tanítási eljárása iránt. 
Kifejezést ad annak is, hogy az iskola se ignorálja a család helyes kívánalmait ; 
főkép a középiskola alsó osztályaiban szabja kevesebbre nevelési s tanítási 
követeléseit. Óhajtja, hogy a szülőket mennél gyakrabban értesítsék gyerme
keik magaviseleté s tanulása felől, végül kívánja, hogy az évi vizsgálatokat 
úgy rendezzék, hogy a szülők mennél kevésbbé akadályoztassanak a megje
lenésben. — Ezek alapján a következő megállapodásra ju t:  1. Szorosabb 
kapcsolat a társadalom és az iskola közt úgy lehet, ha az iskola megérezve 
a társadalom követelményeit, nevelési és tanítási rendszerét általában azokhoz 
alkalmazza. 2. A család támogatását úgy biztosíthatja, ha nevelési és tanítási 
eljárását törekszik kapcsolatba hozni a családi neveléssel annyiban, hogy 
ügyeimére méltatja azt saját elveinek alkalmazásánál. 3. Ha gondoskodik 
arról, hogy a család megismerje az iskola nevelési és tanítási eljárását s e 
végből czélszerűen felhasználja az alkalmat, melyet nyújt az egyesületi élet, 
helyesen intézi az értesítéseket s jól rendezi a vizsgálatokat.

Ez után megindult a vita.
Az első hozzászóló V ida  K .  nézete szerint a társadalom nagy része nem 

halad az iskola nevelési elveivel, melyek szerint a mai nap a gyermekben az 
embert nézzük. A bánásmód humánus. A  társadalomnak az a hibája, hogy 
vagy nem érti az iskola eljárását, vagy ha megértette, szinte ellenszegül, 
mint olyannak, mely a régi idők nevelési elveitől eltér. A család és iskola 
érintkezéseiről mondottakat bővebb kifejtésre ajánlja. — L á z á r  István a 
felolvasó által mellesleg kifejezett nézet ellen megjegyzi, hagy az ó class, 
phil. helyesen kezelve a mai nevelésnek legméltóbb és legreálisabb alapját 
képezi. A szakképzettségből eredő elfogultságnak tartja, ha egyes tanárok, 
kik mint szakemberek csak egy-két, általok tüzetesen tanulmányozott szakról 
nyilatkozhatnak illetékes határozottsággal, a középiskolában művelt egyes 
tárgyakról kicsinylőleg beszélnek. Megvitatott dolog az, hogy avatott kéz, 
mennyi képező, nevelő elemet fedezhet fel a classikusokban. A tanár nem 
azért szakember, hogy egyik tárgyat, melyet tanulmányozott, a másik rovására 
kiemelje ; hanem hogy tárgya mélyére hatolva kikeresse mindazt a fejlesztő 
elemet, melyet a növendék szellemi fejlesztésére felhasználhat. — K ondor J. 
szintén állítja, hogy a család vagy nem akarja vagy nem tudja az iskola feladatát 
megérteni. Áz iskola és család nem tud egymáshoz az eszközök elégtelen 
voltában közeledni, ennélfogva amaz a család külön czéljainak nem felelhet 
meg. Közéletünk bajai közé tartozik az is, hogy gyakran a család az iskolá
nak egyenes ellenére tesz, de szemére hányja, hogy a neveléssel nem foglal
kozik kellő mértékben, sőt hogy a tanításban sem tekint az élet szükségle
teire. — B átori  L.  csodálkozását fejezi ki, hogy a felolvasó a társadalmat 
és családot egynek vette s mindkettő fölé helyezte az isko lát; mert a család 
kívánalmainak az iskola nem vetheti magát alá. ellenben a társadalom oly



tényező, mely az iskolának kell, hogy időnkint irányt adjon s igy ezt befo
lyásolja. Az érintkezést vitatva szükségesnek tartja a havonkénti értesítést. 
A vizsgálatot döntőnek óhajtja ; ezért jónak látná, hogy az évnek (/10-e 
legalább a nyilvános vizsgálatnak szenteltetnék, hogy a tanulót óraszámra 
tüzetesen kikérdezhetnék. így azt is elérhetnék, hogy a szülők a vizsgálatok 
iránt nagyobb érdeklődést tanúsítanának s maguk győződhetnének meg a 
tanítás, illetve tanulás eredményéről. — H éjas P. különösen az érintkezés 
eszközeivel foglalkozva ajánlja, hogy az évi értesítőkben iparkodjunk a 
szülőket nevelési elveinkkel megismertetni. A vásottabb tanulókról szüleiket 
külön tudósítsuk. A vizsgálat idejét pedig hosszabbítsuk meg. — V ida  К .  a 
vizsgálatok idejének meghosszabbítását nem tartaná helyesnek, minthogy a 
tanárnak elég alkalma van a tanuló ismereteiről tájékozódni.

A kör köszönetét nyilvánítva az előadónak gondosan írt értekezé
séért. a három pontban foglaltakat sajátjává teszi, de a vizsgálat idejé
nek meghosszabbítását illetőleg megállapodásra nem jutott.

A jún. 3-ki gyűlésen az elnök rövid visszatekintést vetve a kör ez 
évi működésére, a gyűlés tárgyául a vidéki választmányi tagok jelölését 
tűzi ki. A kör választmányi tagságra dr. Yida K., Héjas Pál és Bátori 
Lajos tagtársakat jelölte.

Kulcsár E ndre , a kör jegyzője.

A brassói kör második évi gyűlését május 18-án tartotta meg. 
Jelen volt kettőnek kivételével a kör minden tagja, számszerint 20-an. 
Az E ln ö k  rövid üdvözlő beszéde után dr. Hoffmann Frigyes, mint a 
függőben hagyott kérdések tárgyalására kiküldött bizottság előadója, 
bemutatja a bizottság jelentését. A bizottság összesen 5 kérdésre nézve 
tesz javaslatot. 1. A m.-szigeti körnek az életbiztosító szövetség felállítása 
tárgyában tett indítványát kivihetetlennek mondja ki a bizottság s annak 
napirendről való levételét kívánja. 2. A beszterczebányai kör amaz indít
ványa, hogy a világtörténelem vagy annak legalább ókori része az érett
ségi tárgyává tétessék, nem fogadható el s a mai rendszer tartandó fenn. 
3. A beszterczebányai körnek az ókori képes atlaszra vonatkozó indít
ványa elfogadandó s melegen pártolandó. 4. A pozsonyi kör indítványa 
a tornatanításra vonatkozó utasítást illetőleg, az új gynmasiumi tanterv 
megjelenése által tárgytalanná válván, napirendről levétetik. 5. A kecs 
keméti körnek egy üvegtechnikai műhely felállítására vonatkozó indít
ványa, minthogy egyetemi tanulmányai alatt mindenki elsajátíthatta ez 
ismeretet, nem pártolható. A bizottság hosszasabb megokolás mellett ter
jesztette be ez öt indítványát, s a kör a maga részéről mindegyiket elfo
gadva határozattá emeli.

Azután a jegyző  olvassa évi jelentését. E szerint a kör idei műkö
dését szeptember 25-én kezdte meg. Tartott összesen 6 rendes, 1 alakuló 
és 1 évi gyűlést. E gyűlések tárgyai részint a más körök által felvetett, 
részint más tanügyi kérdések voltak. Volt a 6 rendes havi gyűlésen 
összesen 10 előadás. Ezek közül 2— 2 ugyanegy kérdéssel foglalkozott; 
1 népszerűén tudományos felolvasás és 1 rövidebb jelentés volt. A tárgyalt 
kérdések : a család és iskola érintkezéséről; az ifjúsági könyvtárak ren
dezéséről ; a rovarok természeti erőiről (népszerűén tud. előadás); a tör
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ténelmi tanításról; az idegen nyelvek tanítása a német vagy a latin 
nyelvvel kezdessék e meg?; a latin nyelv a reáliskolában; a gymnasiumi 
rajzoktatásról; s végül az általános osztályozás behozataláról. Mind e 
kérdések tárgyalásáról s a hozott határozatokról a Közlönyben jelent meg 
tudósítás. A kör tagjainak száma 22, ezek között 2 kültag. Résztv ettek 
az előadásokban : Rombauer Emil 3, Baráczy Sándor 2, Orbán Ferencz, 
Méhely Lajos, dr. Hoffmann Frigyes, Bournáz Ernő, Göllner Károly 1— 1 
alkalommal. Irattári szám : 22.

Megválasztattak azután a jövő évre a tisztviselők, még pedig elnök
nek Rombauer E m il. jegyzőnek Göllner Károly, ez azonban nem fogad
hatván el a jegyzőséget, M olly Nándor keresk. isk. tanár lett a jegyző. 
A választmány tagjául a kör a maga nevében ajánlja Rombauer E m il, 
Orbán Ferencz és dr. H offmann Frigyes tagtársakat.

Az Elnök meleg hangon köszöni meg az iránta tanúsított bizalmat* 
és a gyűlést befejezi.

Göllner K ároly , a kör jegyzője.

A sümeghi kör május 20-án tartotta évi gyűlését, mely alkalommal 
fölolvastatott az egyesületi főtitkártól érkezett ama levél, mely a tanárok 
tömeges biztosítására vonatkozó választmányi indítványt tudatta a körrel. 
Ez indítványt a sümeghi kör azért nem pártolja, mivel a biztosítás, a 
melylyel együtt a felekezeti és községi középiskolák nyugdíj kérdésének 
rendezése hozatott szóba, nem alkalmas módja az utóbbi kérdés megol
dásának s inkább annak agyonhallgatásával fenyegetődzik. A kör a biz
tosítást különben is egészen magán természetű dolognak tekinti. Ellenben 
a kecskeméti körnek a természettan- és vegytan-tanárjelöltek üvegtechni
kai kiképeztetésére vonatkozó indítványához a mi körünk is helyeslőleg 
járul hozzá.

A közgyűlésre a következő tételeket ajánlja a k ö r : 1 Mivel lehetne 
pótolni a mostani kevésbbé czélravezető módszertani tanácskozásokat? 
2. A nyugdíj kérdése a felekezeti és községi középiskolákban. Vidéki választ
mányi tagul a kör A dám  Ivánt ajánlja. A kör idei tisztviselői a követ
kező évre is megválasztattak.

Horvát Rezső, a kör jegyzője.

A kaposvári kör május 21-én tartotta első évi gyűlését, a mely 
egyébként eddigi rendes havi üléseink képét mutatta. Meghallgatta a jegy
zőnek az intézet philologiai múzeumáról szóló memorandumát, tudomásúl 
vette ugyancsak a jegyzőnek évi jelentését, kimondotta a jövőben való 
fönmaradását egyhangúan megválasztott tisztviselőivel, elnökét' ezenkívül 
közfelkiáltással vidéki választmányi tagnak jelölte és Prilisauer tagot bízta 
meg a körnek képviseletével a fiumei közgyűlésen. —- A memorandum 
egész terjedelmében olvasható levéli e füzetben (716— 729. 1.), itt csak 
az évi jelentés rövid összefoglalására szorítkozunk. Havi gyűlésünk'6 volt, 
melyeken 12 themáról 9 felolvasást, 2 szóbeli előterjesztést és 1 könyv- 
ismertetést hallottunk és 3 külön érkezett kérdést bíráltunk el röviden.
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A mit programmunkból egészen elhagytunk, azt többnyire valamely a kér
désnél fontosabb ügy vette le napirendről. így hagytuk el más forum 
előtt, bár nem egészen saját szempontunk szerint megfejtett helyi tan
tervűnk kérdését s vele együtt a német nyelvi óraszámról szólót ; így 
vált tárgytalanná a magyar irodalom-történet két éves és a természetrajz 
meg földrajz együttes tanításának kérdése. Egyéb ki nem fejtett thémá- 
inknak jövő évi munkálkodásunkban kerítjük sorát. —  Tudósításaim pót
lásául e helyt még vissza kell térnem öt olyan kérdésre, melyeknél meg 
van az az örömünk, hogy megvalósulásukban is láthatjuk. Ezek a Prili- 
sauer A d o lf tagtársunk nevétől elválaszthatatlan iskolai takarékpénztár 
460 frtnyi 6 havi betét összegével; az Okányi Pál tagtársunk megpen
dítette ifjúsági segítő egyesület, melyre rövid 2 hó alatt már 2000 frtot 
meghaladó tőke gyűlt össze ; Pintér Ede tagtársunknak az énektanítás 
emelését czélzó előterjesztésére az ügyet a helyi patronatus 190 frtnyi 
tiszteletdíjjal egyszersmindenkorra biztosította; a IV. gyűlésen szóba ke
rült rajzoktatás fejlesztése czéljából kimondtuk a rendkívüli rajztanítás
nak a jövő évben való behozatalát; továbbá ifjúsági könyvtárunk újra 
való szervezését; ide tartozik végül böjti felolvasásainknak a helybeli kö
zönséggel szemben valósággal győzelemnek nevezhető sikere.

Schambach Gryula, a kör jegyzője.

Az ungvári kör munkácsi tagjaival együtt május 30-án tartotta 
meg évi gyűlését Ungvárott. A megnyitó beszédben az elnök rámutat a 
körök tulajdonképeni czéljára, keletkezésük történetére s eddigi műkö
désük eredményére, és jóakaratú fáradozásaik sikerét csak akkor hiszi 
elérhetőnek, ha a körök lenn buzgóságot fejtenek ki, fenn pedig érdemelt 
méltatásban részesülnek ; azért felhívja a tagokat, hogy a jövőben ez 
ügyet még nagyobb odaadással felkarolni siessenek. Ezután az évi gyű
lésre kijelölt tételek tárgyalásai kezdődtek.

Wilcsek János „a család és iskola között létesítendő szorosabb kap- 
csolatról4' értekezve, fejtegeti a gyermeknevelésnek figyelmen kívül nem 
hagyható feltételeit, kimutatja az akadályokat, melyekbe a tanár legbuz
góbb törekvéseinek ütköznie kell. s mindenekelőtt szükségét látja oly 
eszköznek, mely által a szülők időközönként fiaiknak az iskolában tanú
sított magaviseletéről és szorgalmáról, de viszont a tanárok tanítványaik
nak az iskolán kívül családi körökben mutatott viselkedéséről hiteles 
bizonyságot nyerhessenek. E czélból az alsóbb iskolákban dívó havi érte
sítőket tartja behozandóknak. melyekbe mind a szülék, mind a tanárok 
az ifjúra vonatkozó megjegyzéseiket beírnák. A kör élénk tetszéssel fo
gadta a fejtegetést, de bővebb megvitatás után sem hozott határozatot.

Zahoray János „a rajztanítás fontosságáról gimnáziumainkban ■' 
értekezve kimutatja a rajzoktatásnak hatását az Ízlés fejlesztésére, a rá
fordított időt kevésnek találja s azt az óhajtását fejezi ki. vajha a rajz
oktatás a felsőbb osztályokra nézve is legalább oly mértékben tétetnék 
kötelezővé, mint a tornatanítás. A kör helyesléssel fogadta az értekező 
nézetét s óhajtását a központ figyelmébe ajánlja.
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Fölolvastatott az egyesületi főtitkárnak ápr. 2 (káról kelt felhívása, 
melyben „a tanári biztosító szövetkezet“ és „a természettan és vegytan 
tanárjelöltjeinek általános mechanikai és üvegtechnikai ügyességekre való 
kiképeztetése“ tárgyában tett indítványok tárgyalására hívja föl a kört. 
Az elsőt már megvitatta körünk s a mármaros-szigetiek számításait alap- 
jokban sem találta czélhozvezetőknek; most újra abban a véleményben 
van, hogy a választmány nézete volna leginkább elfogadható, csak az 
olyanok teljesített befizetései jöhetnének kérdés alá, kik már eddig is 
talán más társulatoknál biztosítva voltak. Ezek kiegyenlítését azonban — 
ügy hiszszük — a vállalkozó biztosító társulat magára vállalná. A kecs
kemétiek indítványát körünk a közokt. minisztériumhoz intézendő kér
vényben kifejtetni óhajtja.

Szóba hozatott továbbá a lőcsei indítvány „az osztályozásról, külö
nös tekintettel az általános osztályzatra.“ Körünk az általános osztályzat
nak újra behozatalát szükségesnek nem tartja; inkább a jelesebbek meg- 
különböztethetésc végett óhajtaná egy új érdemjegy behozatalát.

Az elnök felhívására elhatározta a kör, hogy a jövő tanévben a 
tanári kör saját neve alatt nyilvános felolvasásokat rendez. A kivitelről 
a megalakulandó kör rendezendő bizottsága gondoskodik.

Ezt követte Z o ltsá k  János elnök jelentése az ungvári tanári kör 
1886/7. tanévi működéséről, mely lelkes szavakban igen örvendetes 
képet tár elő.

Végül megejtette körünk az 1887/8-ra szóló választásokat. Elnökké 
titkos szavazattal egyhangúlag Z o ltsá k  János, jegyzővé dr. L a u d o n  István 
választatott meg. Vidéki választmányi tagul szavazattöbbséggel FanJcovich 
Sándor ajánltatik. A jövő évi gyűlés helyéül Munkács jelöltetett ki.

D r . L a u d o n  I s tv á n , a kör jegyzője.

A szepesi kör Iglón május hó 31-én tartotta rendes évi gyűlését. 
K u p e tz  L y k u r g  elnöki megnyitó beszédében örömét fejezi ki a fölött, hogy 
a tagtársak a közgyűlésen oly szép számmal jelentek meg. A kör működését 
illetőleg megjegyzi, hogy az még mindig nagyon szerény, mert a körnek még 
most is akezdet nehézségeivel kell küzdenieésigy nagyobb mértékű munkássá
got még ez idén sem fejthetett ki. Azután megemlíti, hogy körünk az évfolyamá
ban három buzgó tagot veszít ett -.BömiscJi E d e  iglói társunk kilépett; dr. S zá n tó  
K á ro ly t Lőcséről a pozsonyi leányiskolához helyezték át és H ib já n  J ó zse fe t  
ugyancsak Lőcséről a beszterczebányai leányiskolához, a hol jan. 8-án 
meghalt. Viszont örömmel mutatja be a körnek két új ta g já t: H e rm a n n  
B ú zá t, a lőcsei felsőbb leányiskola internatusának igazgatónőjét, és T hom a  
T e r é z t , a lőcsei felsőbb leányiskola rendes tanítónőjét.

Az elnök után Z im a n n  J á n o s  az iglói osztály nevében szólott. 
Mindenek előtt szívesen üdvözölte a lőcsei tagtársakat, azután pedig 
röviden összefoglalta az osztály évi működését és a hozott határozatokat 
a tárgyalt tételek fölött,

Következett a fölolvasások sora.
1. K ö v y  I m r e  igen érdekes és tanulságos felolvasást tartott a r a j z -
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ta n ítá sró l, melyben kimutatja, hogy középiskoláinkban a rajz tanításnak 
mint nagyon fontos oktató és nevelő tényezőnek az eddiginél nagyobb 
mértékben való tanítása szükséges.

2. P u tsch  T ó b iá s  a következő tételről tartott felolvasást : ..Mily 
módon lehet a középiskolai tanulóknál jó és szép Írást elérni ?“ A kör 
a felolvasónak gyakorlati tanácsait helyesléssel fogadta.

3. Grulír M á r to n  a következő kérdésről értekezett: .,Kivánatos-e, 
hogy a világtörténelem vagy legalább annak ókori része ismét az érett
ségi vizsgálat tárgyává tétessék?“ A kör a következő megállapodásra 
jutott. Nem kívánatos, hogy a világtörténelem avagy annak ókori része 
ismét tárgyává tétessék az érettségi vizsgálatnak; de igenis kívánatos, 
hogy a tanuló (a gymnasium VII. és a reáliskola V ili. osztályában pl. 
az osztályvizsgálat után a történeti órákban) egy k is  képes m űvelődés-  
tö r tén e ti ta n k ö n y v  alapján — mintegy ismétlésképpen —  megismerkedjék 
a világtörténelem minden korszakának művelődése történetével (és erről 
az érettségi vizsgálat alkalmával számot is lehetne kérni).

4. I>r. R o th  S a m u  párhuzamba állította az osztrák és a magyar gym- 
nasiumi tanítás tervét és az Utasításokat. Az összehasonlítás sok tekin
tetben a magyar gvmn. utasítások javára ütött ki. A dolgozat oly szép 
és tanulságos, hogy a kör annak közlését a Tanári Közlönyben nagyon 
kívánatosnak tartja.

E fölolvasások után következett az indítványok tárgyalása. 1. Gébé  
J á n o s  a lőcsei osztály megbízásából a T a n ü g y i s zo lg á la ti s z a b á ly za t  léte
sítése érdekében tesz indítványt. A gyűlés ez indítványt örömmel fogadta, 
mert át van hatva ama meggyőződéstől, hogy szellemi munka az elme 
nyugodalma nélkül lehetetlen, s mert tudja, hogy az oktatásban az elvek 
magaslatára emelkedni, a nevelésben a tiszta jellem fényében ragyogni, a 
gond és félelem nyomása alatt vajmi nehéz. Szivünk-lelkünk meggyőző
dése tehát, hogy jelenleg a Tanügyi szolgálati szabályzat megalkotása 
hazai tanítás- és nevelésügyünk legfontosabb napi kérdése. De nehezebb az 
irányelvek megállapítása, a melyek szerint e szabályzat készítendő lenne. 
E részben az iskola maga adhat nekünk első sorban útbaigazítást. Az 
iskolának ugyanis egyik főczélja az erkölcsi nevelés; kell tehát, hogy a 
szolgálati szabályzat ezt szem elől ne téveszsze. De mindennek, a mi er
kölcsi, föltétele, éltető eleme a s z a b a d s á g ; a szolgálati szabályzatot tehát 
a szabadság szellemének kell átlengenie. Ama nagyon általános irányelvek 
tehát, melyek szerint körünk a Tanügyi szolgálati szabályzatot készíten
dőnek tartja, a következők; 1. A  ta n á r i m ű k ö d és t a lehetőségig egyé
n iv é  ke ll te n n i  ; mert működését csak ekkor tarthatja magáénak a tanár, 
lelkiismerete felelősségre csak így vonhatja, és a jól végzett munkának 
jutalmazó és buzdító tudata önérzettel csak így töltheti el szívét. Más
részt a tanítványok és a szülék, szóval a társadalom háláját és becsülé
sét is e módon érdemelheti ki csak, és helyreállana a tanító-testületek
nek annyira megingatott tekintélye. 2. A tanár működésében az egyéni 
szabadság biztosítására s korlátozására szü kség es a ta n á r i  te s tü le te kn e k  
m egfelelő  a u to n ó m iá t a d n i. Ezzel sok szabályrendeletnek szükségessége
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elmaradna, és lehetségessé lenne a testületi szellem, a mely szükséges, 
mert a szellemi erők egyesülését jelenti. 3. A testületek autonómiájának 
biztosításával szoros kapcsolatban áll annak szükségessége, hogy a felsőbb 
tanhatóságok jogköre is nyilvánvaló és szabatosan körvonalozott legyen. E 
nagy czél elérése szempontjából a gyűlés fölkéri a központi választmányt, 
hogy a Tanügyi szolgálati szabályzat érdekében a tanári köröket mind 
eszmecserére hívja fö l: a maga részéről pedig e tárgyban karácsonyig 
kimerítő elaboratumot fog készíteni és reméli, hogy ugyanazt más körök 
is fogják tenni.

2. Kupetz L ykurg  ismétli Franki István újvidéki gymnasiumi igaz
gatónak múlt évi indítványát az autonom hitfelekezeti középiskolai taná
rok anyagi helyzetének (fizetésének és nyugdíjának) javítása érdekében. 
A kör lelkesedéssel fogadta ez indítványt. Az orsz. törvény ugyanis vala
mennyi középiskolai tanártól egyforma képesítést, valamennyi középiskolá
tól egyforma eredményt, sikert kíván, méltányos tehát, hogy a törvény 
az áutonom hitfelekezeti középiskolai tanárok anyagi helyzetének javítása 
érdekében is tegyen valamit. Szomorú, kivált az ág. hitv. tanintézeteknél 
azon körülmény, hogy a tanár fizetése a tanulók számától függ. Ha, 
kevesebb a tanuló, csekélyebb a tanár fizetése ; mert ott a tan díj osztalék 
szabályozza. És e sajnos körülmény igazolja az autonom intézetek némi
leg enyhébb fegyelmi eljárását is. Légy szigorú, mikor az élet oly nehéz, 
a család nagy, a gond sok, — fizetés meg csekély! Légy szigorú, —  
de minden tanulóval, melylyel az intézet megfogy, jövedelmed is csökken; 
gondod, bajod azonban sokszorta nagyobbodik. Minthogy a dolog úgy 
hazai tanügyünk, valamint nyomasztó anyagi viszonyokban élő tanártár
saink és családjaik nyugodalma érdekében rendkívül sürgős és fontos, is
mételve kérjük az orsz. középiskolai tanáregyesület közgyűlését, méltóz- 
tatnék ez ügyben a nm. minister hunhoz vagy az országgyűléshez, avagy 
mindakettőhöz mielőbb memorandumot Íratni és a fontos ügy kedvező 
elintézését hathatósan elősegíteni.

3. K upetz Lykurg  második indítványa a következő: Kéressék föl 
a nm. minisztérium, hogy a tanári segélyalapból a vidéki tanárokat is 
aránylagosan részesítené. A kör ez indítványt méltánylással fogadja és a 
központi választmány becses figyelmébe ajánlja.

4. K upetz L ukurg  harmadik indítványa az, hogy a Szepesi Tanári 
Kör a barátságos élet fejlesztése érdekében évente legalább is kétszer 
tartson nagygyűlést. A kör ez indítványt a legnagyobb örömmel fogadta 
s elhatározta, hogy már az 1887/8. tanévben karácsonykor Lőcsén, hus- 
vétkor pedig Iglón tart nagygyűlést.

5. Dr. Both Samu, hivatkozva a közlekedési minisztériumnál fenn
álló szokásra, mely egyik legújabb rendeletében megerősítést nyert, azt 
mondja, hogy a nm. minisztérium vasúti és egyéb kedvezmények kiosztá
sánál különbséget tesz állami és nem állami tanár között. Minthogy 
pedig a tanár — legyen bár állami vagy nem állami — egyaránt szol
gálja a hazát, azt indítványozza tehát: kéressék föl a nm. minisztérium, 
hogy e tekintetben a tanárok között különbséget ne tegyen, hanem hogy
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a nem állami tanárokat is részesítse az állami tanároknak fentartott ked
vezményekben. A kör ez indítványt jogosnak találja, melegen pártolja és 
hasonlóan a központi választmány becses figyelmébe ajánlja. A válasz
tásokra kerülvén a sor. a legközelébb Fiúméban tartandó közgyűlésre 
választmányi tagságra a kör dr. Both Sam u , Dénes Ferencz és Zim ann  
J á n o s  társakat ajánlja. A jövő tanévre a kör közfelkiáltással újra meg
választotta elnöknek K upetz LyTcurg főreálisk. igazgatót, jegyzőnek Theisz 
Gyula főreálisk. tanárt. A megválasztottak szívesen fogadták e kitüntetést 
és megígérték, hogy tehetségükhöz képest törekedni fognak a kör bizo
dalmát a jövőben is kiérdemelni.

Végre az elnök megköszönve a tagtársaknak a kifejtett buzgalmat 
és a tanúsított érdeklődést, és jövőre is kitartó munkásságra bátorítván 
őket, a gyűlést feloszlatja.

Theisz Gyula, a kör jegyzője.

A fiumei kör junius 9-én tartotta évi gyűlését. Főmozzanata a 
jegyző jelentése volt a kör ez évi életéről és működéséről.

A fiumei kör ez évben a szokottnál később alakult meg. Ezt leginkább az 
1886. év nyarán városunkban uralkodott kolera-járvány miatt az iskoláknak egy 
hónappal később történt megnyitása okozta. Mind a mellett, ha a földolgozott 
munkaanyagot tekintjük, habozás nélkül kell constatálnunk, hogy a kör életének 
trienniumában ez utóbbi év határozottan haladást jelez. Á tagok száma M o o r  
P é te r  volt fiumei reform, lelkésznek és hittanárnak más vidékre költözése ál
tal egygyel fogyott s így a kör most 2b tagot számlál. A munkaprogramm 
ez évben hármas irányú volt. 1. Megvitatás alá került a közp. választmány 
által a körnek tárgyalás végett küldött hat kérdés. E megvitatások és a kör 
megállapodásai közölve voltak. Közlönyünk márcziusi, áprilisi és májusi füze
tében (470., 544., 620. 1.). 2. A nagyböjt folyamában a kör rendezett öt nyil
vános fölolvasó estét magyar és olasz nyelven tíz külön tárgyú fölolvasással. 
E működés a lefolyt egyesületi évnek életében kiváló mozzanatkép emelke
dik k i; mert a közönség fokozódott érdeklődése annak tudatára ébresztette 
a kört, hogy akár a család és iskola közti viszonyunk, akár nyelvünk és 
nemzeti ügyünk fejlesztésére való tekintettel, legszebb missióját ezáltal tel
jesíti. 3. A munkaprogramm harmadik részét a Fiume városában tartandó 
egyesületi közgyűlést előkészítő munkálatok tették és teszik, mintegy a múlt 
évinek folytatásakép és befejezésekép, lelkesülve amaz őszinte óhajtástól, 
vajha a kedvező sors megengedné, hogy körünk ez irányú munkálkodásának 
gyümölcsét ez évben élvezhetné ! Á kör az egyesületi év folyamában öt ren
des gyűlést tartott és a munkaprogramm harmadik részének tárgyában több 
bizottsági ülést. Valamennyi ülésben a tagok nagyobb része jelen volt és a 
napirendre került kérdések iránt élénk érdeklődés nyilvánult.

Ezután ár. E rödi elnök jelentést tett a közgyűlést előkészítő 
bizottságok szervezkedéséről és eddigi működéséről, kiemelvén különösen, 
hogy a velenczei kirándulásra nézve már megtétettek az előintézkedések. — 
Bővebb tárgyalás alá került ezután a tanárok életbiztosításának kérdése. 
E kérdést illetőleg Bresiger Lajos tagtárs terjedelmes elaboratumot készí
tett, mely az egyesület igazgató választmányának fog beküldetni. —  
Ugyancsak Brestger Lajos felvetette azt az életrevaló gyakorlati kérdést: 
„Nem volna-e czélszerű a vasutak igazgatóságaihoz azzal a kérelemmel 
fordulni, hogy a mennyiben az állami tisztviselőknek már úgyis kedvez
ményes utazó jegy van engedélyezve, tétetnék e jegy permanenssé és ne
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kívántatnék az esetről-esetre való felfolyamodás, miként az Ausztriában 
van ?“ E kérdésre nézve határoztatok, hogy kellő megokolással a köz
gyűlés elé terjesztessék. —  A gyűlés azzal ért véget, hogy a kör dr. 
Erődi Béla köri elnöknek és dr. Gribovszky Jenő köri jegyzőnek buzgó 
működésükért jegyzőkönyvi köszönetét szavazott.

D r .  G r ib o v s z k y  J e n ő , a kör jegyzője.

VEGYESEK.

Változások a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban. A hiv. lap mi
nap közölte a vall. és közokt. minisztériumban történt változásokat: T a n á r k y  
G ed eo n  államtitkár, sok évi hű szolgálatai elismeréséül a Sz.-Istvánrend lovag
keresztje adományoztatván neki, saját kérelmére nyugalmaztatok. D r . B er-  
z e v ic z y  A lb e r t eddigi czímzetes államtitkár valóságos államtitkárrá neveztetett 
ki. G ö n czy  P á l miniszteri tanácsos államtitkári czímet és jelleget nyert. D r .  
M a r k u s o v s z k y  L a jo s  czímzetes miniszteri tanácsos valóságos miniszteri taná
csossá lett.

Kinevezés. A király ő felsége dr. M a r g a lic s  E d e  zombori állami főgym- 
nasiumi helyettes igazgatót ez intézet rendes igazgatójává nevezte ki.

Jubilaeum. A kecskeméti jogakadémiának szép ünnepe volt június 12-én. 
C sillé ry  B en ő  és D é k á n y  I s tv á n  tanárok ez évben töltötték be jogakadémiai 
tanári működésűknek 25-ik évét, azért tiszteletükre a tanári kar és az ifjúság- 
ünnepet rendezett, mely nagy és előkelő közönség jelenlétében, emelkedett 
hangulatban folyt le. Az ünnepet a Hymnus nyitotta meg; azután Beliczay 
Jónás dr. jogtanár, a jubilaeum rendezője, megnyitó beszédben üdvözölte az 
érdemekben megőszült két collegát és az ünneplő közönséget ; utána Horváth 
Adám dr. a kartársak, Tóth Antal joghallgató pedig a jogász-ifjúság nevében 
üdvözölték az ünnepeiteket. Szólották még -. Lestár Péter polgármester a vá
rosi törvényhatóság, Zombory László ügyvéd az ügyvédi kamara nevében, 
továbbá Jancsó Adám ref. íőgymn. tanár, Czelder Márton ref. lelkész és Bö
szörményi Miklós népiskolai tanító. Végül a két jubiláns szólott a meghatott
ság hangján, megköszönve a szép kitüntetést. Az ünnep a szózat eléneklésé- 
vei ért véget. Délben a Beretvás-szállóban, este pedig a városi mükertben 
lakoma volt, melyben számosán vettek részt.

Alapkő letétel. A Déván emelendő reáliskolai új épület alapkő-letétele 
nagy ünnepe volt a városnak. Jún. 8-án folyt le e szertartás nagy közönség 
jelenlétében. A megyei egész intelligentia ott volt s íigyelemmel hallgatta 
Pogány György főispán megnyitó beszédét, a melyben az isiiola keletkezése 
történetét vázolta, felemlítve, hogy Eötvös is akart Dévára reáliskolát állítani, 
de a halál megakadályozta ebben, és csak évek múlva sikerült az igét testté 
változtatni. A hatásos beszéd után Téglás Gábor mondott ünnepi beszédet, 
különösen felemlítve az iskolák culturális missióját, s különösen azokat a ezé-
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lókat, melyek a dévai reáliskola elé vannak kitűzve. A beszédek után követ
keztek a kalapácsütések. Először a vallásfelekezetek papjai, aztán a világi 
főbb emberek: Pogány György főispán, Kun Géza gr., Sándor Miklós megyei 
főjegyző, Sólyom-Fekete Ferencz törvényszéki elnök, Horváth kir. ügyész, 
Réthy Lajos tanfelügyelő, Issekutz Antal polgármester, Téglás Gábor igazgató 
s még többen, végül az ifjúság és a nők képviselője tettek egy-egy ütést 
ama kőre, a mely az épület terhét lesz hordozó. A fényes és nagyjelentőségű 
ünnepről a Rákóczi-induló hangjai mellett távozott a közönség.

Pályázatok. 1. A vall. és közokt. minisztérium a p é c s i  állami főreál
iskolánál betöltendő egy rendes tanári állomásra, melylyel a m a g y a r  n y e lv  és 
iro d a lo m , to vá b b á  a  p h ilo so p h ia  v a g y  f r a n c z ia  n ye lv  tanításának kötelezett
sége, 1200 frt évi fizetés, 200 frt lakáspénz és a szabályszerű ötödéves pót
lék élvezete van összekötve, pályázatot hirdet. A vall. és közokt. miniszté
riumhoz intézett kérvények f . év i ju n iu s  30 -ig  a pécsi tankerületi főigazgató
sághoz küldendők. — 2. A b u d a p e s t i  kegyes tanítórendi (IV. kér.) fő- 
gymnasiumnál a jövő 1887/g. tanév kezdetével ren d es  to rn a m e s te r i á llom ás  
rendszeresíttetik, melylyel évi 600 frtnyi és minden párhuzamos osztály után 
50 frtnyi jutalomdíj van összekötve. A vall. és közokt. minisztériumhoz in
tézett és a szokott módon fölszerelt föl )ra mod vány ok f . év i jú l iu s  1 -ig  a bu
dapesti kegyes tanítórendi főgymnasium igazgatóságához küldendők. — 3. A 
s e l m e c z b á n y a i  ágost. hitv. ev. kerületi államilag segélyzett lyceumban, 
mint főgymnasiumban, egy c la ss, p h ilo lo g ia i, különösen hellén n y e lv i  és ir o 
d a lm i tanszék töltendő be. Rendes tanárnak 1000 frt évi fizetés, 50 frtnyi 
ötödéves pótlék és 150 frt lakáspénz, helyettesnek 800 frt.évi fizetés és 100 frt la
káspénz jár. A kinevezés joga a vall. és közokt. minisztériumot illeti. Az állomást 
elnyerni óhajtók, kik csak ág. ev. hitvallásnak lehetnek, kérvényüket és bizonyít
ványaikat végzett tanulmányaikról, képesítésükről és eddigi alkalmazásukról 
f . év i jú l iu s  15-ig  az evang. lyceumi igazgatósághoz Selmeczbányára küldjék. 
— 4. Júniusi füzetünk elkészülte után és így későn érkezett az állami keze
lésbe átveendő n a g y b á n y a i  főgymnasium tanári személyzetének újjá
szervezése czéljából betöltendő tizenegy rendes tanári állomásra hirdetett 
pályázat. A határidő jú n iu s  20 -án  telt le. Ez állomások közt van 1 magyar 
nyelvi, összekötve a philosophia vagy német, 1 német nyelvi, összekötve a 
magyar vagy latin, 5 latin-görög nyelvi, összekötve az alsó osztályokban a 
magyar vagy német nyelv tanításával, 1 történet-földrajzi, 2 mathematikai és 
physikai, 1 természetrajzi és geographiai tanszék.

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium által engedélyezett és ajánlott 
tan- és segédkönyvek XXXVII—XL. jegyzéke.

(XXXVII. jegyzék.) 1. G örög  nyelvtani. Alaktan és mondattan. A gym- 
nasiumok felső osztályai számára. Irta D á v id  I s tv á n . Budapest, 1887. Läufer 
Vilmos. Ára 1 frt 30 kr. A gymnasiumok részére tankönyvül engedélyezve. 
52452. sz. 1886.

2. G örög elem i o lva só k ö n yv . A gymnasiumok számára szerkesztette 
D á v id  I s tv á n . T. r. Az V. osztály számára. Második kiadás. Budapest, 1887. 
Dobrowszky és Franke. Ára 90 kr. A gymnasiumok részére tankönyvül en
gedélyezve. 52452. sz. 1886.
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3. S zá m ta n  a középiskolák alsó osztályai számára. Irta dr. C sá szá r  
K á r o ly . Negyedik kiadás. Budapest, 1886. Franklin-társulat. Ára 1 frt 60 kr. 
A gymnasiumok és reáliskolák részére tankönyvül engedélyezve. 3661. sz. 1887.

4. G örög  n y e lv ta n  rövid, áttekinthető előadásban. Függelékül az ióni 
szójárás alaktana. Gertii és egyéb szerzők nyomán gymnasiumi használatra 
készítette d r. M a y w a ld  J ó zse f . Budapest, 1887. Kókai Lajos bizománya. A 
gymnasiumok részére tankönyvül engedélyezve. 3661. sz. 1887.

5. H e r o d o ti  ep itom e, sive loci ex Herodoti libris excerpti. In usum 
scholarum collegit et lexico hungarico instruxit S tep h a n u s  D á v id . Budapestini, 
1887. Apud Yilh. Lauffer. Ára 70 kr. A gymnasiumok részére tankönyvül 
engedélyezve. 3661. sz. Í887.

6. M ó d s ze re s  n ém et n y e lv ta n . Irta V ir á n y i Ig n á cz . Második kiadás. 
Budapest, 1886. Eggenberger. A gymnasiumok és reáliskolák részére tan
könyvül engedélyezve. 3657. sz. 1887.

7. N ém et b a lla d á k  és rom án czok . Magyarázta H ein r ich  G u sz tá v . Első 
rész. Második javított és bővített kiadás. Budapest, 1887. Franklin-társulat. 
Ára 70 ki'. A gymnasiumok és reáliskolák részére tankönyvül engedélyezve. 
3657. sz. 1887.

8. H e rd e r  C id -ro m á n cza i. Kiadta és magyarázta H ein r ich  G u sz tá v . Má
sodik javított kiadás. Budapest, 1887. Franklin-társ. A gymnasiumok és reál
iskolák részére tankönyvül engedélyezve. 3656. sz. 1887.

9. N é m e t n y e lv ta n . Irta B a lla g i K á r o ly . Tizenharmadik javított kiadás. 
Budapest, 1887. Franklin-társulat. A gymnasiumok és reáliskolák részére tan
könyvül engedélyezve. 3986. sz. 1887.

10. B e tű s zá m ta n . A gymnasiumok használatára készítette dr. L u t t e r  
N á n d o r . I—V. füzet. Budapest, 1882—85. Franklin-társulat. Addig is, míg az
У. füzet egy kötetben jelenhetik meg, a gymnasiumok részére tankönyvül 
engedélyeztetik. 3658. sz. 1887.

(XXXVIII. jegyzék.) 1. A  te r m é sz e tta n  elem ei. A reáliskola III. osz
tálya számára irta H eller Á g o s t. Számos a szöveg közé nyomott ábrával. 
Birdapest, 1886. Eggenberger. Ára 1 frt. A reáliskolák részére tankönyvül 
engedélyezve. 6924. sz. 1887.

2. L a t in  o lvasó  és g y a k o r ló k ö n y v . A gymnasium I. és II. osztálya szá
mára Fináczy Ernő és Kiáltossy József közreműködésével szerkesztette S z i-  
la s i  M ó r ic z . Budapest, 1887. Eggenberger. Ára 90 kr. A gymnasiumok ré
szére tankönyvül engedélyezve. 6923. sz. 1887. Mondattani alapon és inductiv 
módszer szerint van szerkesztve.

3. L a t in  n y e lv ta n  és sz ó tá r . A gymnasium I. és II. osztálya számára 
Fináczy Ernő és Kiáltossy József közreműködésével szerkesztette S z ila s i  M ó 
r ic z . Budapest, 1887. Eggenberger. Ára 80 kr. A gymnasiumok részére tan
könyvül engedélyezve. 6923. sz. 1887. Mondattani alapon és inductiv módszer 
szerint van szerkesztve.

4. N ém et n y e lv ta n  és o lva só k ö n yv  fordítási gyakorlatokkal és feladat  ̂
tárral középtanodai és polgári iskolai használatra a miniszteri tanterv alap
ján készítette H offm an n  M ó r . Első rész. Szó és alaktan. Ötödik javított ki
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adás. Budapest, 1886. Franklin-társulat. Ára 60 kr. A gymnasiumok és reális
kolák részére tankönyvül engedélyezve. 8910. sz. 1887.

5. N ém et n y e lv ta n  és o lva só k ö n yv  fordítási gyakorlatokkal és feladat- 
tárral középtanodai és polgári iskolai használatra, a miniszt. tanterv alapján 
készítette H offm an n  M ó r . Második rész. Harmadik javított kiadás. Budapest, 
1886. Franklin-társ. Ara 80 kr. A gymnasiumok és reáliskolák részére tan
könyvül engedélyezve. 8910. sz. 1887.

6. N ém et o lvasókön yv . Középiskolai használatra szerkesztette H a rr a c h  
J ó zse f . I. kötet. Második kiadás. Budapest, 1885. Franklin-társ. Ara 80 kr. 
A gymnasiumok és reáliskolák részére tankönyvül engedélyezve. 8910. sz. 1887.

7. S h a k sp ere  : C orio lan u s. Fordította P ető fi S á n d o r. Bevezetéssel és
magyarázatokkal ellátta N é v y  L á sz ló . Harmadik kiadás. Budapest, 1886.
Franklin-társ. Ára 60 kr. A gymnasiumok és reáliskolák részére segédköny
vül engedélyezve. 8910. sz. 1887.

8. L a t in  o lva só k ö n yv  a gymnasiumok III. és IV. osztálya számára.
A gymnasiumi tanítás legújabb terve szerint szerkesztette, jegyzetekkel és 
szótárral ellátta E lis c h e r  J ó zse f . Második javított kiadás. Budapest, 1885.
Franklin-társ. Ara 1 írt. A gymnasiumok részére tankönyvül engedélyezve. 
8910. sz. 1887.

9. P o lit ik a i fö ld r a jz . A gymnasiumok VII. osztálya számára és magán-
használatra irta S ch o ltz  A lb e r t . Második javított kiadás. Budapest, 1885.
Franklin-társ. Ara 1 frt. A gymnásiumok részére tankönyvül engedélyezve. 
8910. sz. 1887.

10. E lem i v e g y ta n . A középiskolák alsóbb osztályai, valamint a pol
gári iskolák és tanítóképző intézetek számára írta P a lló  M á ty á s . Negyedik 
kiadás. Budapest, 1887. Franklin-társ. Ara 1 frt. A reáliskolák részére tan
könyvül engedélyezve. 8910. sz. 1887.

(XXXIX. j.) 1. K is f a lu d y  K á r o ly .  C sa ló d á so k . Vigjáték négy felvonás
ban, magyarázta d r. S z ig e tv á r i  I v á n . Budapest, 1886. Franklin-társulat. Ara 
30 kr. A gymnasiumok és reáliskolák részére segédkönyvül engedélyezve. 
8907. sz. 1887.

2. B e r z s e n y i ó d á i. Középiskolák számára magyarázta d r . V e rsé n y i G y ö r g y .  
Budapest, 1885. Franklin-társulat. Ára 50 kr. A gymnasiumok és reáliskolák 
részére segédkönyvül engedélyezve. 8907. sz. 1887.

3. M o liére  tu d ó s  n ői. Fordította A r a n y  L á sz ló , magyarázta G regu ss  
Á g o s t. Budapest, 1880. Franklin-társ. Ára 80 kr. A gymnasiumok részére 
segédkönyvül, a reáliskolák részére iskolai olvasmányul engedélyezve. 
12366. sz. 1887.

4. N ém et n y e lv ta n . A középtanodák és hasonló- szervezetű iskolák szá
mára, irta Z im m erm a n n  G y u la . Debreczen, 1887. Ifj. Csáthy Károly. Ára 
2 írt. A gymnasiumok és reáliskolák részére tankönyvül engedélyezve. 
12766. sz. 1887.

5. G örög n y e lv ta n . Az összehasonlító nyelvészet eredménye alapján 
iskolai használatra, irta D ó c z i Im re . Budapest, 1887. Athenaeum. Ára 1 frt 
80 kr. A gymnasiumok részére tankönyvül engedélyezve. 12373. sz. 1887.

6. M a g y a r  o lva só k ö n yv . Szerkesztette i f j .  d r . S z in n y e i J ó zse f . Első rész.
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A középiskolák első osztálya számára. Második rész. A középiskolák második 
osztálya számára. Budapest, 1887. Hornyánszky Vik'tor. A gymnasiumok és 
reáliskolák részére tankönyvül engedélyezve. 8901. sz. 1887. Két külön füzet.

7. D eu tsc h e s  L esebu ch  für Mittelschulen. Yon J o s e f  F e lsm a n n . I. Theil. 
11 Auflage. II. Theil. 7. Auflage. Budapest, 1887. Lampel R. Ára 80—80 kr. 
A reáliskolák részére tankönyvül engedélyezve. 8906. sz. 1887. Két külön füzet.

8. V ilá g tö r tén e lem . Az 1880. évben kiadott minist, utasítás szerint, irta 
C s u d a y  Jenő. Első kötet. Szombathely, 1885. Özv. Seiler Henrikné. Ára 1 frt. 
Az 1885. évi 37837. sz. a. rendelettel a gymnasiumok részére szóló engedé
lyezés a reáliskolákra kiterjesztve. 12914. sz. 1887. L. engedélyezett jegyzék 
XXIV. 6. sz. a.

9. V ilá g tö rtén e lem . Az 1880. évben kiadott minist, utasítás szerint irta 
C s u d a y  Jenő. Második kötet. Szombathely, 1886. Özv. Seiler Henrikné. Ára 
1 frt 20 kr. A gymnasiumok és reáliskolák részére tankönyvül engedélyezve. 
12914. sz. 1887.

10. F ö ld r a jz  a gymnasiumok számára. I. kötet. A magyar királyság és 
a földközi tenger környéke. Irta L a k y  D á n ie l . Harmadik javított kiadás. 
Budapest, 1887. Dobrovszky és Franke. Ára 90 kr. A gymnasiumok részére 
ideiglenesen tankönyvül engedélyezve, de az 1887. 11244. sz. rendelet szem- 
előtt tartása mellett. 8903. sz. 1887.

(XL. j.) 1. G ro ss  M a g y a r  i f jú s á g i  k ö n y v tá r a . 1—23. sz., 25—26. sz. 
Győr, Gross Gusztáv. A középiskolai ifjúsági könyvtárak részére beszerez
hető. 12092. sz. 1887.

2. K u r u c z  v ilág . Regényes történetek II. Rákóczi Ferencz korából. 
Irta T ó th  S á n d o r. Kimnach László és Mannheimer Ágost rajzaival. Budapest, 
Révai testvérek. Ára fűzve 1 frt 50 kr. A középiskolai ifjúsági könyvtárak 
részére beszerezhető. 6042. sz. 1887.

3. R a jz o ló  g eo m etr ia . írták L a n d a u  A la jo s  és dr. W oh lrab  F ló r is . I. füzet. 
Szemléltető planimetria. 4. javított kiadás. II. füzet. Stereometria és perspec
tiva. 3. kiadás. III. füzet. Szerkesztő planimetria. 3. javított kiadás. Budapest, 
1885—1886. Franklin-társ. Ára 1 frt 20 kr., 1 frt és 1 frt 40 kr. A gymna
siumok részére tankönyvül engedélyezve. 16128. sz. 1887.

4. M . T u lli  C iceron is de o ffic iis  l ib r i  tre s . Magyarázta K Ő p e sd y  S á n d o r. 
Budapest, 1887. Lauffer Vilmos. Ára 1 frt 50 kr. A gymnasiumok részére tan
könyvül engedélyezve. 17387. sz. 1887.

5. N ém et ta n - és o lva só k ö n yv . A középtanodák У. és Yí. osztálya, vala
mint a megfelelő felsőbb tanintézetek felső osztályai számára. A legújabb 
tanításterv utasításai nyomán szerkesztette H offm an n  M ór. Második tetemesen 
javított és bővített kiadás. 3. kötet. Budapest, 1887. Franklin-társ. Ára 1 frt 
20 kr. A gymnasiumok és reáliskolák részére tankönyvül engedélyezve. 
17389. sz. 1887.

6. E g ye tem es fö ld r a jz . A reáliskola I. és II. osztálya számára, irta 
L u u k ó  A lb er t. Budapest, 1886. Eggenberger. A reáliskolák részére tankönyvül 
engedélyezve. 17389. sz. 1887.

7. M a g y a r  n y e lv ta n  olvasmányokkal, kifejtő kérdésekkel, irály- és 
nyelvtani gyakorlatokkal és feladványokkal. A közép- és polgári iskolák

Tanáregyesületi Közlöny. XX. bő



7(54

I. és II. osztálya számára. Irta d r . G y u la y  B é la . Nyolczadik kiadás. Buda
pest, 1887. Pfeifer Nándor. A gymnasiumok és reáliskolák részére tanköny
vül engedélyezve. 17627. sz 1887.

8. K é m e t nyelvtan , és g ya k o r ló  k ö n yv . Polgári iskolák és középtanodák 
számára irta G r á f  J akab . Negyedik, teljesen átdolgozott kiadás. Budapest,
1886. Franklin-társ. Ára 80 kr. A gymnasiumok és reáliskolák részére tan
könyvül engedélyezve. 17628. sz. 1887. *

9. N ém et m o n d a tta n . Irta d r . S zem ü k I s tv á n . Harmadik javított kiadás. 
Budapest, 1887. Franklin-társ. Ára 50 kr. A gymnasiumok és reáliskolák 
részére tankönyvül engedélyezve. 17386. sz. 1887.

N ém et o lva só k ö n yv . Szerkesztette d r . S zem á k  I s tv á n . II. rész. 2. kiad. 
Budapest, 1887. Lauffer Vilmos. Ára I frt. A gymnasiumok részére tanköny
vül engedélyezve. 17386. sz. Í887.

Beérkezett müvek és folyóiratok. A múlt havi kimutatás óta a követ
kező könyvek és füzetek érkeztek a szerkesztőséghez :

A p o llo . Négyes férfikarok gyűjteménye partitúrákban és egyes hangok
ban. Szerkeszti és kiadja G oll J á n o s. Budapest, 1887. 8—11. sz. Előfizetés 
egész évre 2 frt 50 kr. Szerkesztő- és kiadóhivatal VI. kér. Lázár-utcza 18. sz.

A „B á cs-B o d ro g lim eg ye i ta n ító e g y e s ü le t“ évkön yve. (1872—1887.) I. évf. 
Az egyesület megbízásából szerkesztette Czehe G y ő ző , a zentai közs. nép
oktatási tanintézetek igazgatója. A Bács-Bodroglimegyei tanítóegyesület tu
lajdona. Zenta, 1887. Nyomatott Schwarcz Sándornál. 208 1.

D á v id  I s tv á n  és P o zd e r  K á r o ly . Anthologia latina. Latin lyrikus és 
didaktikus költők műveiből való szemelvények iskolai használatra. Budapest,
1887. Lampel Bóbert könyvkiadása. 193 1. Ára 1 frt.

É r te s í tő  a budapesti m. kir. állami felsőbb leányiskola 1886—87. tan
évéről. Közli B erecz A n ta l igazgató. Budapest, 1887. Nyomatott Fanda József 
könyvnyomdájában.

F e lső  nép- és p o lg á r is k o la i  K ö z lö n y . Kiadja a felső nép- és polgár- 
iskolái tanítók s tanítónők országos egyesülete. Szerkeszti d r. K is s  Á ro n . 
9., 10. sz. Budapest, 1887. Előfizetés egész évre 3 frt.

K o z m a  G y u la  : Dr. Hunfalvy János élet- és jellemrajza. (Külön lenyo
mat a „Paedagogiai Plutarch“ 11—13. füzeteiből.) Pozsony, 1887. Wigand 
F. K. nyomdája. 28 1.

D r . M a c zk i V a lé r  : A bölcselés előtúrni. A lélektan s logika elemei. 
Eger, 1887. Szolcsányi Gyula bizománya. 171 1. Ára 1 frt 20 kr.

N e m z e ti N őn evelés. Kiadja a VI. kér. állami tanítónőképző intézet ta
nári testületé. Szerkeszti S eb estyén  G y u la . VIII. évf. 5. fűz. Budapest. Elő
fizetés egy évre 2 írt. Kiadóhivatal VI. kér. Andrássy-út 65. sz.

Őrből: M ó r : Tréfás számtani feladványok gyűjteménye. Ifjak és más 
korbeliek hasznos szórakoztatására. (Hasznos mulatságok. I.) Pozsony, 1887. 
Kapható a szerzőnél. 77 1. Ára olcsó kiadásban 25 kr., 30—50 példány meg
rendelésénél csak 15 kr., díszesebb kiállításban 50 kr., díszes kötésben 70 kr.

A z  o sz trá k -m a g y a r  m on arch ia  Írásban és képben. 37. (Magyarország
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I. köt. 9.) és 38. (Bevezető köt. 14.) füzet. Budapest. Kiadja a magy. kir. állam
nyomda. Révai testvérek bizománya. Ára egy-egy füzetnek 30 kr.

P ro te s tá n s  N é p k ö n y v tá r . Havi folyóirat. Szerkesztik S ch o lz G u sz tá v  és 
F a r k a s  J ó zse f . I. évf. 6. sz. Budapest, 1887. Kiadja és nyomatja Hornyánszky 
Viktor. Ára egy-egy füzetnek 20 kr.

T e rm é sze ttu d o m á n y i K ö z lö n y . Havi folyóirat közérdekű ismeretek ter
jesztésére. Kiadja a K. M. Természettud. Társulat. Szerkesztik S z i ly  K á lm á n , 
L en g ye l B é la  és P a s z la v s z k y  J ó zse f. XIX. köt. 214. fűz. Budapest 1881. Elő
fizetés egy évre 5 irt.

V a lk o v szk y  M ik ló s  : Nyilt válasz Madarász József országgyűlési kép
viselő úrnak. Székesfehérvár, 1887. Nyomatott Számmer Imrénél. 16 1.

D r . V eress V ilm os : Általános számtan. Az alsófokú kereskedelmi isko
lák 1. osztálya számára a legújabb miniszteri tanterv alapján. Budapest, 1887. 
Lampel Róbert könyvkiadása. 88 1. Ára 50 kr.

Z s in d e ly  I s tv á n :  Számtan a gimnáziumok I—III. osztályai számára 
A magyarországi ev. ref. egyház egyetemes konventje által 1884-ben meg
állapított tanterv alapján. I. évfolyam. Az I. osztály számára. Sárospatak, 1887. 
Kiadja a „Sárospataki irodalmi kör“ a főiskola költségén. IV és 76 1. Ára 
fűzve 60 kr., füzetlen 53 kr.

Halálozások. Hajdú-Böszörményben elhúnyt május 22-én D ó s a  I s t v á n t 
ref. gymn. tanár, 31 éves korában. — Budapesten elhúnyt junius 7-én d r. 
B e ré n y i S á n d o r , fővárosi tanító, óvóképző-intézeti és okleveles középiskolai 
tanár, egyesületünk tagja, hosszas szenvedés után 41 éves korában. — 
Egerben elhúnyt június iO-én G a llo r ich  J á n o s, nyugalmazott áll. tanítóképző 
intézeti tanár, életének 53-ik évében. — Nyugodjanak békében !

A mármaros-szigeti indítvány (kölcsönös tanári életbiztosító szövetkezet) 
illustrálására S zabó  F e ren cz  kecskeméti tagtársunktól, a kegyes tamtórend 
1886 —87-ki névkönyvéből újra igen figyelemreméltó adatokat vettünk. A rend 
tagjai közül 1801. jan. 1 tői 1850. decz. 31-ig, tehát félszázad alatt meghalt:

16 éves 2 31 éves 6 46 éves 1 61 éves 7 76 éves 11
17 .. 4 32 .. 3 47 5 62 .. 12 77 .. 9
18 .. 7 33 3 48 ,. 6 63 10 78 4
19 . 6 34 .. 5 49 .. 4 64 .. 8 79 .. 8
20 ., 3 35 .. 6 50 .. 2 65 .. 11 80 5
21 .. 2 36 3 51 .. 5 66 .. 9 81 .. 5
22 .. 4 37 .. 9 52 .. 8 67 .. 8 82 .. 4
23 .. 5 38 ., 8 53 .. 11 68 6 84 ., 2
24 ., 4 39 .. 5 54 7 69 .. 14 85 1
25 .. 4 40 ., 4 55 .. 9 70 10 87 3
26 ., 2 41 .. 6 56 .. 9 71 ., 11 91 .. 2
27 .. 7 42 .. 6 57 .. 11 72 ., 11 Összesen 448
28 .. 3 43 9 58 .. 11 73 11
29 5 44 4 59 .. 15 74 „ 7
30 ., 1 45 .. 3 60 .. 0 (O 11

Megjegyzendő, hogy az 1860. év novemberétől az 1885. év novemberéig a
rendtagok évi minimuma 287, maximuma 346, középszáma 317 volt. Nem 
hihető tehát, hogy 1801. jan. 1-től 1850. decz. 31-ig valamely évben a tagok 
száma elérte volna az ez idő alatti összes halálozások számát : 448-at. De 
föltéve, a mi bizony már rendkívül kedvez a mármaros-szigeti tagtársaknak, 
hogy a tagok száma 50 éven keresztül minden évben 448 volt, kijön évenk- 2% 
vagyis 3500 tag után 70 haláleset. Látni való, hogy a legvérmesebb számítás 
sem" képes a halálozásokat 35, 30 vagy 25 esetre leszállítani.
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AZ ORSZÁGOS K Ö ZÉPISK O LA I T A N Á R E G Y ESÜ LET 

F I Ú M É B A N
1887. évi július hő 6., 7. és 8-ik napjain tartandó

NAGYGYŰLÉSÉNEK PROGRAMMJA.
Július 6-án, d. e. 8 órakor választmányi ülés.

» d. e. 9 órakor a nagygyűlés, melynek tárgyai:
aj Az elnöki megnyitó.
b) A titkár jelentése.
c) A pénztárnok jelentése.
d) A segélvző alap ellenőrének jelentése.
e) Az olasz gymnasiumok legújabb tanítási terve, összevetve

a mienkkel. Előadó: dr. Erődi Béla.

Július 7-én, d. e. 8 órakor választmányi ülés.
» » d. e. 9 órakor a nagygyűlés folytatása:

a) Miként lehetne a társadalom, illetőleg a család érdeklő
dését az iskola működése iránt élénkebbé tenni és 
miként biztosíthatná magának az iskola a maga tanítási 
és nevelési működésében a társadalom, illetőleg a család 
közreműködését. Előadó: Köpesdy S ándor.

b) Az alapszabályok módosítása. Előadó: a titkár.

Július 8-án d. e. 8 órakor választmányi ülés.
» » d. e. 9 órakor a nagygyűlés folytatása:

a) Középiskolai mozgalmak. Előadó: dr. A lexander Bernát.
b) Választás.
c) A nyelvtanítás reformjához. Előadó: Theisz Gyula.
d) Köri és egyéb indítványok.*)

') Az indítványok legkésőbb június 30-ig az elnöknél nyújtandók be.
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Csurgói k ö r ..............................................................  203, 546, 750
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Károly, Hehelein Károly, dr. Herald Ferencz, Hirschmann Nándor, Hódoly 
László, Horostsák Gyula, Horváth Henrik, Hruschka Lipót, Jakab Géza, 
dr. Káplány Antal, dr. Kármán Mór, Kárpáti Grátián, dr. Kazaly Imre, Kiss 
Dénes, dr. Kiss Endre, Kiss József, Kiss Sándor (Kolozsvár), Komáromy Lajos, 
dr. Kopp Lajos, Köpesdy Sándor, Krenedits Ferencz, Kreybig Lajos, Kuttlik 
Endre, Laczkó Dezső, Lintner Lajos, Lutter János, Mally Nándor, Markusovszky 
Sámuel, Maurer Rezső, Mészáros Nándor, Michaelis Vilmos, Mihálfy Ödön, 
Molnár József, Molnár Sándor, Munkácsy Elek, Müllner Pál, Nagy Gyula, 
Nyers Károly, Oberknezevics Fülöp, Palczer Ernő, Pfeiffer Antal, Pirchala 
Imre, dr. Pruzsinszky József, Pusibrk Vazul (II. felét), Quirsfeld Irén, Rezsőfy 
György, Roch Gyula, Roth Márton, dr. Roth Samu, Sándy Gyula, Stancel 
Károly, dr. Stirling Sándor, Strommayer Máté, Stuppacher Lajos, Sulcz Endre, 
Szabó Samu, Szántó János, dr. Szántó Károly, dr. Szemák István, Szenczy 
Győző, Szőke Adolf, Tamás István, Ternyei Ferencz, Timár Izidor, Virányi 
Ignácz, Zagróczky Jolán, Zsigmond József, Zsoldos Benő, Zvér Endre. (240.)

1887/g-ra : Pusibrk Vazul (I. felét), Zsigmond József (I. felét).

E l ő f i z e t t e k :  1886/„-ra: Keszthelyi kath. gymnasium (II. felét.) (128.)
l88e/ , - r e B a ja i  tőgymnasium, Budapesti II. kér. kir. egyet. kath. fő- 

gymnasium, Budapesti VII. kér. államgymnasium, Kolozsvári kereskedelmi 
akadémia, Kolozsvári unitárius főiskolai tanári kar, Pannonhalmi főt. Apátság 
(2 példányra), Pannonhalmi tiszt. Növendékpapság, S.-A.-Újhelyi kath. gymna
sium, Szegedi főreáliskola, Szolnoki kath. nagygymnasium, Zeidner H. úr 
könyvkereskedő Brassóban, Zirezi főt. Apátság. (62.)

1887/8- ra : Jákobéi Dezső tanár úr Baján.
Budapest, 1886. deczember hó 27-én.

M a y e r  J ó z s e f ,
egyesületi pénztárnok.

(II. kér. állami reáliskola, Budán.)

Helyreigazítás: a 4. füzet borítéklapján dr. Néméthy Gyula helyett:
d r . N ém eth  G y . K á lm á n .



í  v  é  i '  e  1 e  n i .

A z  a la p sz a b á ly o k  14. § -a  s z e r in t  a  fo lyó  é r i ta g d í ja k  f . é. deczem ber  

hó vég é ig  befize ten dök .

Az egyesületnek van jelenleg 1150 tagja, kik közül eddig csak 240 
lizette meg az ez évi tagsági díjat és az előbbi évekről fenmaradt tagdíjhátra
lékok is csak nagyon gyéren folynak be.

Nehogy az egyesület azon kellemetlen helyzetbe jusson, hogy pénz
hiány miatt még a folyó kiadásokat sem fedezheti, tisztelettel kérem a t. tag- 
társ urakat, szíveskedjenek tagdíjaikat mihamarább beküldeni és a pénzkül
désre a Közlöny ez évi II. füzetéhez mellékelt volt postautalványi lapokat 
felhasználni.

Budapest, 1886. deczember hó 27-én. ‘

M ayer József.



1886—87. FEBRUÁR

O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁRÉI}YESÜLETI

K Ö Z L Ö N Y .

FELELŐS SZERKESZTŐ

VOLF GYÖRGY.

XX. ÉVFOLYAM. VI. FÜZET.

BUDAPEST.
II О H N Y Á  N S Z К Y  V I K T O R  S A J T Ó J A .

A M. T. AKADÉMIA ÉPÜ L E T É B E N .



T A R T A L O M .
Lap.

Egyesületünk t. tagjaihoz. B e reez  A n ta l  elnök .................. 347—349
I. ÉRTEKEZÉSEK.

A rendkívüli tantárgyakról. D r . В е к е  M a n ó .......................  350—355
A phonetika a nyelvtanulás szolgálatában. B a la s s a  J ó z s e f  355—361
A német nyelvi oktatásnak egy új eszköze. B a r to s  F ü lö p  361—366
Egy közérdekű indítvány. D r . W o h lra b  F l ó r i s ...................  367
Visszhang Bartal Antal 30 éves irodalmi munkásságára.

V eress Ig n á c z  ...................................................................... 368—370
II. IRODALOM.

Dr. Koltai Virgil: Stilisztika. II. Szerkezettan. Ism. T on es  
G u sz tá v . — Dóczi Imre : Görög nyelvtan. Ism. d r . G yom -  
la y  G y u la . — Bereez Antal: A csillagászati földrajz 
elemei. Ism. Á v é d  J á k ó ..................................................... 370—382

III. LAPSZEMLE.
A földrajz a franczia egyetemen (Revue internationale de

l’enseignement). К . A ..........................................................  382—384
IV. KÖZOKTATÁSÜGYI SZEMLE.

I. Belföld.
A gymnasiumi tanterv módosítása......................................... 384—390
A „Magyar Könyvkereskedők Egylete“ kérvénye a közép

iskolai tankönyvek approbatiója ügyében. — Közép
iskolák krónikája. — Értekezlet az állami felsőbb leány
iskolák ügyében. — A középiskolák az 1885-iki kiállí
táson................................. •..................................................... 390—394

II. Külföld.
A franczia reáliskolák reformja. — Az osztrák középisko

lák statisztikája.................................................................... 394—397
III. Rendeletek.

Az állami tanintézetek és közalapítványi uradalmak föl
szereléseinek és szükségleteinek beszerzése tárgyában 
kiadott min. rendelet............................................................ 397—398

V. EGYESÜLETI ÉLET.
I. A választmány jan. 11-én tartott ülése. — II. A körök 

(brassói, beszterczebányai, kecskeméti, szepes-lőcsei, 
kaposvári, m.-szigeti, trsztenai, selmeczbányai) tudósí
tásai . . . . : .......... ...................... ..................... . . . ............ 398-409

VI. VEGYESEK.
Kinevezések. — Áthelyezés. — Megerősítések. — Változá

sok a vall. és közokt. ministeriumban. — Pályázat.
— Halálozások. — Adomány. — Az Osztrák-Magyar- 
Monarchia írásban és Képben. — A vall. és közokt. 
ministerium által ajánlott és engedélyezett segéd- és 
tankönyvek XXXIII. és XXXIV. jegyzéke. — Beérke
zett müvek és folyóiratok. — Figyelmeztető................ 410—414

------« ♦ «------
A z  „ O r s z á g o s  k ö z é p is k o la i  ta n á r e g y e s ü le t i  K ö z lö n y “  m e g je le n ik , a  n a g y  

s z ü n e te t  k iv é v e , m in d e n  h ó  e le jé n .
-------------—

E lő f iz e th e tn i  e g y  is k o la i  é v r e  4  f o r in t ta l .  A z  e lő f i z e té s i  p é n z  é s  a t a g 
d íja k  a p é n z tá r n o k h o z  (II. k é r .,  á l la m i  f ő r e á l i s k o la )  k ü ld e n d ő k .  
U g y a n o tt  jó k o r  b e je le n te n d ö k  a  l a k á s v á l to z ta tá s o k  é s  a  r e c la m a tió k .

A s z e r k e s z tő  l a k á s a : B u d a p e s t ,  VI. k ér . N a g y  J á n o s - u tc z a  2 4 .  s z á m ,  
h o vá  a la p  s z e l l e m i  r é s z é t  i l l e tő  k ö z le m é n y e k  k ü ld e n d ő k .



azon tagoknak, kik 1886. deczember 27-töl 1887. január 29-ig
tagdíjat fizettek.

188l/a-re : Ferencz Valdemár.
1883/8-ra: Ferencz Valdemár, dr. Versényi György (1 frt).
1884/5-re Burger Dózsa (I. fel.), Kramer János. Sáfrány Péter (II. fel.) (881).
1885/e-ra: Forgách János (még 1 frt), Fülöp Antal, Kovácsics Jenő, dr. 

Lovassy Sándor (II. felét), Láng Károly (II. felét), Vojnits Dániel. ,(919.)
188®/,-re: Andrássy Károly, Andrejczó Tivadar, Balás Árpád, Bárány 

Gyula, Bárány Lukács, Barbarits Bobért. Báthori Nándor, dr. Bäumel Ede, Beck 
József, Benedek Ferencz, Berghofer József, Bergmann Ágost, dr. Bihari Péter. 
Bogyó Samu, Bricht Lipót, dr. Cserép József. Cserép Sándor, Czeiner József, 
Czirfusz Ferencz, Dassievicz Gyula. dr. Dékány Ráfael, Dénes Ferencz, Doma- 
novszki Endre. Fankovich Sándor, dr. Farnos Dezső, Fazekas Sándor, dr. Fe- 
renczy József, (Budapest), Fetzer János, Fodor László, Forgách János (3 irtot), 
dr. Ghyczy Géza, Ghyczy József, Gohl Ödön. Grünwald István, György Lajos, 
Harzer József, Hassák Vidor, dr. Heinrich Károly, Hornyik József, Horváth 
Gellért, Hudra János, Iványi István. Jankovszky Dömötör. Jausz György, Józsa 
Menyhért, Kalmár Elek, Kárpáti Endre, Kartner Gyula, Katona Mihály, dr. Kel
lemen Károly, Király Ernő, Király József. Kiss Lajos, Kiss Ernő, Kohlbauer 
Ferencz, Kondor József, Kotunovich Sándor, Kovács István. Kovácsics Jenő, 
Kőfalvi Vidor, Kölln Gyula, Körösi Henrik, Krajnyák Ede, Krammer József, 
Krüger Viktor, Kupetz Lykurg. Kutrucz Rezső. Kuncz Kornél. Lengyel Zsigmond, 
Lubich Emil, Lukácsi György, Machalcsik M. Titus, Máday János, Marcsek Andor, 
Matskássy József, Méhold F. J., Medreczky István, Melchár József, Mészáros Ala
jos, Mészáros Ferencz, Mihutiu Péter. Miller Gyula, Moós János, Moser József, 
Mozog István, dr. ifj. Nagy Albert. Nikolits Ignácz, Novák Gero, Obermayer 
György, dr. Ormay Lajos (1 frt 50 kr.) Párkányi Gyula, Paszlavszky Sándor, 
Petrovich Ferencz, Posch Jenő, Prokes Ignácz. Proli Antal, Rados Ignácz, Reif 
Jakab, Riegler Sándor. Sajósy Alajos. Schambach Gyula. Schill Salamon. Schlat
ter Alfréd, dr. Sebestyén Jenő, dr. Simonyi Zsigmond. dr. Staub Móricz, Strau- 
bert Ödön, Szabó Ferencz, Szabó Lajos. Szabó Szilveszter, dr. Szalkay Gyula, 
Szikla Gábor, Szirtes Ignácz (I. felét). Szutrély István, Szűcs Lajos, Takács 
Gyula. Tapody Tamás. dr. Terner Adolf, Tipka Antal. Tornor Ferencz. Tóth 
Károly, dr. Vass Bertalan. Verbőczy István, Weixlgärtner Vincze, Wiegand János 
(még 3 frtot), Woditska Antal. Zindl Béla. Zorkóczy Samu. (365).

1887/„-ra : Wiegand János (1 frtot).
E l ő f i z e t t e k  1885/e-ra : Losonczi államgymnasium (129).
188®/7-re: Bonyhádi evang. algymnasium, Budapesti kereskedelmi aka

démia, Budapesti II. kér. polgári leányiskola. Csurgói ref. főgymnasiumi könyv
tár. Debreczeni reáliskola, Deési polgári fin- és leányiskola, Erődi Dániel tanár 
úr Nagy-Kikindán, Ernyei Gyula úr Budapesten, Esztergomi Szt. Benedekrendi 
székház, Jászberényi kath. főgymnasium. Kiskun-Halasi ref. fögymnasium. Kis- 
Mártoni állami polgári iskola, Kolozsvári ref. Collegium, Komáromi kath. kis- 
gymnasium, Kun-Félegyházi állami tanító-képezde. Kún-Félegyházi róm. kath. 
gymnasium, Lévai kath. főgymnasium. Lőcsei állami felsőbb leányiskola, Maros- 
vásárhelyi ref. collegiumi könyvtár. Miskolczi polgári iskola, Müllner Mátyás 
lyceumi igazgató úr Sopronban. Nagy-Enyedi Bethlen főtanoda, Nagy-Kanizsai 
kath. főgymnasium, Nagykanizsai polgári iskola. Pécsi kath. főgymnasiumi ta
nári kar. Podolini gymn. tanári könyvtár. Rozsnyói ev. főgymnasium, Sáros
pataki ref. főiskolai könyvtár, Szabó István íinöveldei igazgató Székelyudvar- 
helytt. Szászvárosi ref. Kun-tanoda, Székelyudvarhelyi ref. collegiumi tanári 
kör, Szombathelyi főgymnasium. Tordai unitárius gymnasiumi könyvtár. (95.)

Budapest, 1887. január hó 29-én.

M a y e r  J ó z s e f ,
egyesületi pénztárnok.

(II. kér. állami reáliskola, Budán.) *

* Az alapszabályok 14. pontjában az idei tagdijak befizetésére kitűzött 
határidő már elmúlt és eddig mindössze csak 365 tag fizetett tagdijat (31 4%). 
T is z te le tte l  k é r jü k  a  t. T a g  u r a k a t ,  s z ív e s k e d je n e k  h á tr a lé k o s  d i ja ik a t  m ielőbb  
p o s ta u ta lv á n y  n y a l  bek ü Iden i.

N É V S O R A



Hornyánszky Viktor
a k a d é m i a i  k ö n y v k e r e s k e d é s e  B u d a p e s t e n

? t  V . kér. a  m . t. A k a d é m ia  épü letében

ajánlja a tanár uraknak, valamint az ifjúsági és önképzőköri könyvtáraknak a 
következő műveket, melyek részletes fizetés mellett is megrendelhetők. Nagyobb 

összégre rugó megrendelés után illő árkedvezményt nyújtunk.

A -p o m T T e m n o  Irta Riedl Frigyes. Ára 2 frt. — f. Egyénisége.— 
J L ld u ij  ti dulU ö n. Költészete. — III. Képzelete. — IV. Emberei. —

V. Állatai. — VI. Epikus művészete. — VII. Prózája. — VIII Nyelve és 
stilusa — IX. Jelentősége. — X Függelék.

Magyar költők szerelmei.
ben 3 frt. Merített papíron fűzve 1 frt 50 ki-. Vastag velinpapiron fűzve 1 frt

Irta Szana Tamás. — Merített 
papíron, félbőr (amateur-) kötés-

Т?ЯП<ч1" A tragoedia második része. — Irta Goethe, fordította Dr. Váradi 
JJ d  Uo Üt Antal. A világhírű munkának idegen nyelven való első kiadása 3 frt. 

A világirodalom e kincse, mely körül Németországban s azon kiv’iil is egész literatura 
képződött, egyetlen nemzet nyelvére sincs lefordítva. A magyar fordítás, melynek óriási 
nehézségeivel dr. Váradi Antal küzdött meg sikeresen, első kísérlet irodalmunkban. 
A-z eredetinek óriási nehézségei, a félszázadon át készült mü tömörsége és mélysége 
avatott interpretátorra találtak a fordítóban, ki egyúttal az első magyar Faust-com- 
mentárt is adja. Évek hosszú munkájának eredménye, melyet egyformán üdvözölnek 
a tudomány tekintélyei s a nagy közönség.

Katona József élete és ismeretlen munkái.
Közzéteszi Miletz János. — Díszes 8-adrét, 314 lap. Katona József arcz- 
képével. — Ára 2 frt 50 kr.

Iskolai fali képek
a m agyar történ et é s  irodalom  o k ta tá sá h o z .

-4» II. fűzet. •>—
A k é p e k  n a g y s á g a  60/85 cm.

A füzetben a következő 15 kép van : Szilágyi Erzsébet. — I. Ferdinand.
— Zrinyi Miklós, a szigeti hős. — II. Lajos. — II. Mátyás. — III. Ferdinánd.
— Báthory István. — Bocskay István. — II. Rákóczy György. — Körösi 
Csorna Sándor. — Kisfaludy Károly. — Arany |János. — őstörténeti emlékek 
Magyarországban: kő-, réz- bronzkor. 3 képpel.

Ára e füzetnek bérmentve és csomagolással 7 frt 50 kr.
Mind a 10 fűzetnek ára 70 frt.

K örm öczbányán .
Intézetek tetszés szerint törlesztketnek.



1886—87. MÁRCZIUS

O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

K Ö Z L Ö N Y .

FELELŐS SZERKESZTŐ

YOLF GYÖRGY.

XX. ÉVFOLYAM. VII. FÜZET. 

'

BUDAPEST.
H О R N Y Á N S Z'K Y V I K T O R  S A J T Ó J A .

A M. T. AKADÉMIA ÉPÜLETÉBEN.



T A R T A L O M .
Lap.

I. ÉRTEKEZÉSEK. '

Trefort Ágoston. K ö p e s d y  S á n d o r ......................................... 415—420
A kereskedelmi iskolák tanterve. R e q u in y i  G é z a ...............  420—425
Ifjúsági könyvtári szabályzat. S p itk ó  L a j o s .......................  426—428
Méternégyzet és társai. R u c s in sz k i L a j o s ...........................  428—430
Speciális tanügyi rendeletek. C sáka  K á r o l y .........................  430—435

II. IRODALOM.

Bartal Antal és Malmosi Károly : Jegyzetek Horatius költe
ményeihez. Ism. R ir c h a la  Im re . — Capes-Fináczy:
Livius élete és történetírói munkássága. Ism. d r . F r u -  
z s in s z k y  J á n o s . — Mendlik Ferencz és dr. Schmidt 
Ágoston : Rajzoló geometria. Ism. S zem e th y  B é l a ........ 435 —443

III. KÖZOKTATÁSÜGYI SZEMLE.
I. Belföld.

A közoktatásügyi költségvetés tárgyalása...........................  444—465
Nyilatkozat. D r . S ta u b  M ó r ic z ............................................... 465—466

II. Rendeletek.

A tanév közben fölvételért folyamodó ismétlő tanulók kér
vényeinek elbírálása tárgyában kiadott min. rendelet 466—467

IV. EGYESÜLETI ÉLET.

I. A választmány febr. 1-én, 6-án és 8-án tartott ülése. —
II. A körök (szabadkai, fiumei, sümeghi, budapesti, 
nagybányai, ungvári, beszterczebányai, szepes-lőcsei, 
kecskeméti, selmeczbányai, trsztenai, brassói, kaposvári) 
tudósításai...................................................... .......................  467—485

V. VEGYESEK.

Tisztelgés Trefort Ágoston miniszternél. — Trefort-utcza.
— Ösztöndíjak. — Halálozások. — A magyarországi 
fő- és középiskolák névkönyve. — Beérkezett müvek 
és folyóiratok. — Figyelmeztető. — Kérelem................ 486—490

•  ♦  • --------------

Az ,,Országos középiskolai tan ár egyesül éti Közlöny“ megjelenik, a nagy 
szünetet kivéve, minden hó elején.

Előfizethetni egy iskolai évre 4 forinttal. Az előfizetési pénz és a tag
díjak a pénztárnokhoz (II. kér., állami föreáliskola) küldendők. 
Ugyanott jókor bejelentendök a lakásváltoztatások és a reclamatiók.

A szerkesztő lakása: Budapest, VI. kér. Nagy János-utcza 24. szám, 
hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.



azon tagoknak, kik 1887. január 29-től 1887. február 27-ig 
tagdíjat fizettek.

1888/s-ra: Fehér János (I. felét).
1886/e-ra: Ávéd Jákó (még 50 krt.), Sáfrány Péter (I. felét), Téglás Gábor 

(II. felét); (921).
188е/,-re: Ávéd Jákó (1 frt 50 krt), Bakos János, Balassa Benő, dr, 

Balassa József, Bartos Flilöp, dr. Веке Manó, Blanár Ödön, Cseörgheö Aladár, 
Edelmann Ottó, Ferenczi József (Nyitra), Fischer Sándor. Gáspár Kái’oly, (I. felét), 
Gottl Rezső, Grósz Jakab, Gyertyánffy István, dr. Gyomlay Gyula, Hadik 
Rikárd, Halász László, Hegedűs Béla, Held Károly, Heller Ágost, Hikl József, 
Hlatky Miklós, Karácson Márton, Kerényi Nándor, Kovács Antal (M.- Sziget), 
Kulcsár Endre, Lázár István, Linkess Miksa, dr. Lovassy Sándor (I. felét) 
Mamuzsich Benedek, Medgyesi Lajos, Merényi Lajos, Novák Antal. dr. Pavetics, 
Mihály, Ragány Károly, dr. Robitsek, Ferencz Schultz Antal, Sebestyén Gyula 
(3 irtot), dr. Stöhr Antal, Suppan Vilmos, Szántó József, dr. Szekeres Kálmán, 
Szkokán Sándor, Téglás Gábor (I. felét), Teschler György (még 3 irtot), Tompa 
Árpád, Toperczer Gyula, Tordai György, Töreky Gábor, Vámosy Mihály, 
Váradi Károly, Vlahovics Emil, Vojnits Dániel, Vojtás Mátyás, dr. Wohlráb 
Flóris (1 frtot), Zierer Géza; (416.)

1887/s-ra : Teschler György (1 frtot).

E l ő f i z e t t e k :

1886/7-re.- Balásfalvai gör. kath. főgymnasiumi könyvtár, Beregszászi 
polgári fiúiskola, Budapesti II. kér. polgári fiú és középkereskedelmi iskola, 
Budapesti reform, főgymnasium, Grill Károly ur udvari könyvkereskedő Buda
pesten, Hajdú-Böszörményi ev. ref. gymn. könyvtár, Kárpáthy Gusztáv tanár ur 
Homonnán (II. félévre), Lőcsei kir. kath. főgymnasium, Nyitrai róm. kath. 
főgymnasium, Szentesi városi gymnasium, Szilágy-Somlyói róm. kath. algym- 
nasium, Zsolnai kir. kath. gymnasium ; (106).

Budapest, 1887. február hó 27-én.
M a y e r  J ó z s e f ,

egyesületi pénztárnok.
(II. kér. állami reáliskola, Budán.)

N É V S O R A

F i g y e l  m e z t e t  é s .

A  m ég h á tra lék o s  ta g d íja k  f . é. m á ju s  1-én  p o s ta i  m eg b ízá ssa l fo g n a k  
b eszed e tn i. A tagdíjbehajtásnak ezen módja azonban, miután az illető Tagtárs 
Urak az alapszabályok 14. §-a szerint a postamegbizásnak költségeit is 
tartoznak viselni, költségesebb mint a postautalványnyal való közvetlen pénz
küldés. A tagdíjaikkal még hátralékos t. Tagtárs Urakat tisztelettel kérjük, 
szíveskedjenek tartozásaikat a fe n t k i tű z ö tt  h a tá r id ő  e lő tt  p o s ta u ta lv á n y n y a l  
b ek ü ld en i és azon esetben, ha a fizetést még későbbre halasztani kívánják, 
erről okvetlenül a pénztárnokot jókor, legkésőbben p e d ig  f . é. á p r i l i s  15 -ig  
írásban értesíteni.
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elemei. Ism. d r . W a g n e r  A l a j o s ........................................  513—520

II. Külföldi:
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Kursus der Sexta. Ism. V á ró  F e r e n c z . ............................  520—523

III. KÖZOKTATÁSÜGYI SZEMLE.
I. Belföld:

A gynin. tanterv és utasítások módosításai.......................  523—529
A latin nyelv a reáliskolában..............................................  530—533
Az új reálisk. tanterv s a reá vonatkozó utasítások készí

tői. — A közokt. vita a főrendiházban. — Az idei 
beiratások. — A közokt. tanács működése. — Az áll. 
fels. leányiskolák látogatottsága  ...........................  533—537

II. Rendeletek:
A gymn. tanítás terve s a reá vonatkozó utasítások kísé

retében kiadott min. rendelet..........................................  537—538
A gymn. I. és II. osztályban használandó földrajzi tan

könyvek, valamint a módosított gymn. tantervre való 
átmenet tárgyában kiadott min. rendelet..................... 538—539

IV. EGYESÜLETI ÉLET.
I. A választmány márcz. 8-án tartott ülése. — II. A körök 

(m.-szigeti, stimeghi, fiumei, csurgói, nagybányai, kecs
keméti, seímeczbányai, brassói, kaposvári, trsztenai) tudó
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V. VEGYESEK.
A Tanári Társalgó Kör évi közgyűlése. — Hangverseny. — 
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János hátrahagyott iratai és levelezése. — Beérkezett 
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--------—  Щ ФФ---- — --------

A z  , , O r s z á g o s  k ö z é p is k o la i  ta n á r e g y e s ü le t i  K ö z lö n y " m e g je le n ik , a n a g y  
s z ü n e te t  k iv é v e , m in d e n  h ó  e le jé n .

E lő f iz e th e tn i  e g y  is k o la i  é v r e  4  f o r in t ta l .  A z  e lő f i z e té s i  p é n z  é s  a t a g 
d í ja k  a p é n z tá r n o k h o z  (II. k é r .,  á l la m i  f ő r e á l i s k o la )  k ü ld e n d ő k .  
U g y a n o tt  j ó k o r  b e je le n te n d ö k  a  la k á s v á l to z ta tá s o k  é s  a r e c la m a tió k .

A s z e r k e s z tő  l a k á s a : B u d a p e s t ,  VI. k ér , N a g y  J á n o s - u tc z a  2 4 .  s z á m ,  
h o vá  a la p  s z e l l e m i  r é s z é t  i l l e tő  k ö z le m é n y e k  k ü ld e n d ő k .

T A R T A L O M .



N É V S O R A

azon tagoknak, kik 1887. február 27-től 1887. márczius 27-ig
tagdíjat fizettek.

1882/3-r;i: Petrogalli Arthur (még 3 irtot).
1883/4-re: Balázsovits Norbert (II. felét), Petrogalli Arthur (I. felét). 
1884/6-re : dr. Váradi Autal (882).
1885/6-ra : Meudly Károly, Requinyi Géza (még 45 krt), Sztrojiny Lajos 

(II. felét), dr. Váradi Antal (925).
1886/,-re : Ágoston Lajos, Aigner Lajos, dr. Alexander Bernát, Ambrus 

Mór, Antolik Károly, Bauer József, Bőd Lajos, Bozsenik Béla, Csics Gyula, 
Dobó Adolf, Duma György, Endrei Árpád, Fanda József, Fesztory Lajos, Görög 
Gyula, Haraszti Gyula (Nagyvárad), Hegedűs Károly, Hrabár Mihály, Jablonszky 
Frigyes, Kovács Antal (Székely-Udvarhely), dr. Lovassy Sándor (II. felét), 
Márton Jenő, Mayer Károly, Mendlik Ferencz, Mérey Ágost, Mialovics Mór, 
dr. Mika Sándor, Miltényi Gyula, dr. Morvay Győző, Müller József, Perényi 
Adolf, Porszász József, Ptacsnik József, Pugin Leo, dr. Reichenhaller Kálmán, 
Requinyi Géza, Róna Zsigmond, Rybár István, Sebestyén Gyula (még 1 irtot), 
Simonides Károly, Spitkó Lajos (I. felét), Szarvas Gábor, Szemethy Béla, dr. 
Váradi Antal, Vasvári Benő, dr. Wagner Lajos, Wilim Ferencz, Zaymus 
Vincze (463).

Előfizettek : Debreezeni ref. főiskolai könyvtár, Újvidéki kir. kath. magy. 
főgymnasium (108).

Budapest, 1887. márczius 27-én.

M a y e r  J ó z s e f ,
egyesületi pénztárnok.

(II. kér. állami reáliskola, Budán.)
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Pompei oratio ad Quirites. Ism. d r . B u r á n y  G ergely .
— Simon Péter: Qu. Horatius Flaccus ad Pisones de arte 
poetica czímíí leveléhez előkészület. Ism. B r a s s a i  S ám u el
— Say - Hankó : A kísérleti vegytan alapvonalai. Ism.
K r é c s y  B é l a ........................................................................ 583—590

II. Külföldi :
Dr. L. Wiese : Verordnungen und Gesetze für die höhe
ren Schulen in Preussen. I. köt. Ism. O saka K á r o l y . .  591—592

III. LAPSZEMLE.
Érdemsorozat és érdemjegy. (Zeitschr. für dasRealschulw.)
— A történelem tanítása. (Blätter für das Bayer. Gym-
nasialschulw.) Cs. J . ..........................................................  592—594

IV. KÖZOKTATÁSÜGYI SZEMLE.
I. Belföld:

A latin nyelv a reáliskolában. — Trefort Ágoston : Újabb 
emlékbeszédek és tanulmányok. — Tanári küldöttség 
a közoktatásügyi minisztériumban. — Petrovics Fér.
— A budapesti ref. egyház új gymnasiumi épülete.. 595—601

II. Külföld:
Az új porosz tanárvizsgálati szabályzat. — A gymnasiumba

való fölvétel Ausztriában................................................  601—607
III. Rendeletek:

A latin nyelvnek a reáliskolákban való tanításáról kiadott
min. rendelet és szabályzat ............................................  607—610

Az érettségi vizsgálat ismétlése, a nyilvános tanintézetek 
könyvszükségletének beszerzése, az iskolai tanszerek 
beszerzése, a polgári iskolai tornatanítók középiskolák
ban való alkalmazhatósága tárgyában kiadott min. ren
deletek .................................................................................  610—612

V. EGYESÜLETI ÉLET.
I. A választmány ápril. 19-én tartott ülése. — II. A körök 

(brassói, beszterczebányai. kaposvári, ш.-szigeti, nagy
bányai, fiumei) tudósításai...............   612—621

VI. KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK.
Administrationális tanügyi casuistika. C sáka K á r o l y ..........  622

VII. VEGYESEK.
Kinevezés. — Pályázatok. — Halálozások. — Nyilvános- 

sági jog. — Arany János hátrahagyott iratai. — Ma
gyarország térképe. — A Természettud. Társulat 
könyvkiadó vállalata. — Négyes férfikarok gyűjtemé
nye. — Engedélyezett tankönyvek. — Beérkezett mű
vek. — Helyreigazítás. — Figyelmeztető. — Fölhívás.. 623—630

Az „Országos középiskolai tanáregyesületi Közlöny“ megjelenik, a nagy 
szünetet kivéve, minden hó elején.

Előfizethetni egy iskolai évre 4 forinttal. Az előfizetési pénz és a tag
díjak a pénztárnokhoz (II. kér., állami föreátiskola) küldendők. 
Ugyanott jókor bejelentendök a lakásváltoztatások és a redamatiók.

A szerkesztő lakása: Budapest, VI. kér. Nagy János-utcza 24. szám, 
hová a lap szellemi részét illető közlemónvok kmdpndni

T A R T A L O M .



1887. április 26-igazon tagoknak, kik 1887. márczius 27-től
tagdíjat fizettek.

1879/80-ra : Feil Ede. L
188°/,-re: Feil Ede.
188l/2-re : Bokor Ferencz (még 3 irtot), Feil Ede, Martelet Ágost, Okányi 

Pál, Skoff Béla.
1882/s-ra: Bokor Ferencz, Feil Ede (3 irtot), Okányi Pál, Skoff Béla, 

Zimmermann Gyula (még 3 irtot).
188s/4 re: Bokor Ferencz (3 irtot), Hoppé Lipót, Kolecskáry Józseí, dr. 

Schwicker J. Henrik, Skoff Béla, Stoián Győző, Vojnits Nándor, Zimmer
mann Gyula.

1884/5-re: Hoppé Lipót, Schmidt János (II. telét), dr. Schwicker J. 
Henrik, Stoián Győző, Tafferner Béla, Vojnits Nándor, Zimmermann Gyula 
(3 irtot) (888).

1886/e-ra: Bockelberg Ernőné, Falvai Antal, dr. Gruber Nándor, Halász 
Gyula, dr. Kohuth János, Kőhalmi Józsei, dr. Lengyel Béla, Mokos Gyula, 
Schmidt János, ur. Schwicker J. Henrik. Stoián Győző, Vojnits Nándor. (937)

188e/,-re : Ágoston Károly, Albrecht János, Arany Dániel, Baczoni Albert, 
Bajay J. Amand, Baligó János, dr. Balogh Kálmán, Báníi Alajos, dr. Bánfi 
Zsigmond, Beöthy Sliklósné, Bereez Antaj, Bockelberg Ernőné, Bodola László, 
Bogya Irma, Bosányiné-Edwards Ellen, dr. Bozóky Endre, dr. Cherven Flóris, 
Chovancsák Dániel, Cséplő Péter, dr. Corzán Gábor, Danilovics János, Deutsch 
Jakab, Faragó Lajos, dr. Fibiger Sándor, Fiaszik Ágost, Fogarasi Albert, 
Gáspár Károly (II. telét), Gecsányi Gusztáv, Gerevich Emil, Gerevics Gusztáv, 
(még 3 irtot), György Áladár, dr. Hankó Vilmos, dr. Heinrich Gusztáv, Héjas 
Elek (I. telét), Hell Francziska, Hermann Róza, dr. Hidegh Kálmán, Hofrichter 
Józsei, dr. Hómann Ottó, Hornischek Henrik, Innocent Ferencz, Joris Máté, 
dr. Kassai Gusztáv, Killyéni Endre, dr. Kleckner Alajos, dr. Klein Gyula, 
Kolonits Lipót, dr. Kondor Gusztáv, Kovács Mihály, dr. Kovalik János, dr. 
König Gyula, dr. Krenner Józsei, Krisztiani Alajos, Kuszák Józseí, dr. László 
Mihály, Lévay István, Lojka Hugó, dr. Mahler Miksa, Materny Lajos, Miletz 
János, Milovanov István, Mokos Gyula, Németh Kelemen, Nicora Vincze, 
Nitsch P. Glycér, Odor Emilia, dr. Ormay Lajos (még 2 írt 50 krt), dr. Öreg 
János, Palcsó István (II. telét), Pálffi Károly, Palóczi Lipót Panghy Özséb, 
Paszlavszky Józseí, Piribauer Alajos, Pogány Gyula, Rayé Lajos, dr. Réthy 
Mór, Révy Ferencz, Romeiser Józseí, Ruby Józseí, Sáfáry Irma, Sárgay Antal, 
Schey Lipót, Schuller János, Sólymosy Lajos, dr. Sonneníeld Zsigmond, dr. 
Steinmayer János, Straub Józseí, Szabó Józseí (Kis-Szeben), Szavkay Ede, 
Szepesi Géza, Szieber Ede, dr. Szinnyei Józseí, Sztasz Adolí, Szunter Nándor, 
Terlanday Gergely, Thewrewk Emil, Torkos László, dr. Tóth Sándor, Tragor 
Józseí, Turcsányi Dezső, Udvardy Ignácz, dr. Vajda Emil, Vargha Ottó, Váró 
Ferencz (2 írt 50 krt), Végh Mátyás, Violich Károly, Virkler Endre, Visi 
Imre, dr. Vutkovich Sándor, dr. Wagner Alajos, Wallachy Jenő, Weber Rudolf, 
Wilheim Józseí, Wilier József, Zachar Gusztáv, Zachar János. (578)

1887/g-ra: Benő J. Benárd, Gerevics Gusztáv (1 irtot), Hegyi Antal, dr. 
Ormay Lajos (1 írt 50 krt), Palcsó István (I. felét), dr. Steinberger Ferencz, 
Vozári Gyula.

Előfizettek 1885/e-ra: Késmárki evang. lyceum. Somorjai polg. iskola 
(II. felét). (131)

188e/,-re: Budapesti áll. felsőbb leányiskola, Budapesti II. kér. állami 
tanitónőképezde, Budapesti V. kér. kir. kath. főgymnasium, Eggenberger-féle 
könyvkereskedés Budapesten, Karczagi ref. gymnasium, Kecskeméti ref. fő
gymnasium, Késmárki evang. lyceum, Keszthelyi gymnasium, Marosvásárhelyi 
kath. gymnasium, Nagy-Kikindai gymnasiumi tanári testület, Siklósi polgári 
iskola, Somorjai polg. iskola, Stampfel Károly ur könyvárus Pozsonyban, 
Szegedi kath. főgymnasium. (122)

Budapest, 1887. április hó 26-án.
M a y e r  J ó z s e f ,

egyesületi pénztárnok.
(II. kér. állami reáliskola, Budán.)

N É V S O R A



IF* ál у  azat.

A pozsonyi kereskedelmi akadémiánál a legközelebbi 
1887/8-ik tanévre a modern nyelveknek (angol-német vagy angol- 
franczia, esetleg német-franczia) rendszeresítendő tanszéke betöltendő.

E tanszékkel évi 1200 frt fizetés és 200 forint lakbérillet
mény van összekötve.

A pályázni óhajtók felhivatnak, hogy a képesítésűket feltün
tető okmányokkal felszerelt folyamodványukat az alulirt igazgató
ságnál, mely megkeresésre készséggel ad részletesebb felvilágosítást, 
legkésőbb f. évi május hó 31-dikéig benyújtsák.

Pozsonyban, 1887. április 25.

A pozsonyi kereskedelmi akadémia igazgatósága: 
Jónás János,

ig a zg a tó .

A vidéki t. tagtársaknak ajánljuk figyelmükbe a „Tanári 
Társalgó Kört“. Helyisége az Andrássy-úton, az operaszínházzal 
szemben, a Ruscher-féle vendéglő fölött van (II. emelet, 13. sz. 
ajtó). A t. tagtársak a Körnek mindig szívesen látott vendégei 
lesznek.

Jelen füzetünkhöz két hirdetés, a) az Eggenberger-féle könyv
kereskedésben és b) a Franklin-társulatnál megjelent középiskolai 
könyvek jegyzéke, van mellékelve.
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költségvetési v ita ...............................................................  669- 672

III. Rendeletek:
A gyorsírás tanítása és az iskolakötelesekre vonatkozó

adatok beszolgáltatása tárgyában kiadott min. rendeletek 672—673 
Y. EGYESÜLETI ÉLET.

I. A választmány május 10-én tartott ülése. — II. A körök 
(ungvári, siimeghi, brassói, kecskeméti, beszterczebányai, 
selmeczbányai, fiumei,. kaposvári, trsztenai, m.-szigeti)
tudósításai ................................................................................. 673—691

YI. KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK.
Administrationális tanügyi casuistika. C sá k a  K á r o ly  .............  691 — 692

VII. VEGYESEK.
Tankerületi főigazgató áthelyezése és kinevezése. — Uj köz- 

oktatásügyi tanácstagok kinevezése. — Jubilaeum. — Pá
lyázatok. — A miniszter köszöneté. — Térképcsiptető 
léczek ajánlása. — Halálozás. — Az eperjesi nagy tűzvész.
— Jótékony gyűjtés. — A magyarorsz. fő- és középiskolák 
névkönyve. — Arany János hátrahagyott iratai. — Nagy 
rovargyűjtemény. — Beérkezett művek................................ 693—698

A z  „ O r s z á g o s  k ö z é p is k o la i  ta n á r e g y e s ü le t i  K ö z lö n y "  m e g je le n ik , a n a g y  
s z ü n e te t  k iv é v e , m in d e n  hó e le jé n .

E lő f iz e th e tn i  e g y  is k o la i  é v r e  4  f o r in t ta l ,  A z  e lő f i z e té s i  p é n z  é s  a t a g 
d í ja k  a p é n z tá r n o k h o z  (II. k é r .,  á l la m i  f ő r e á l i s k o la )  k ü ld e n d ő k .  
U g y a n o tt  j ó k o r  b e je le n te n d ö k  a l a k á s v á l to z ta tá s o k  é s  a r e c la m a tió k .

A s z e r k e s z tő  l a k á s a : B u d a p e s t ,  VI. k ér . N a g y  J á n o s - u tc z a  2 4 .  s z á m ,  
h o vá  a la p  s z e l l e m i  r é s z é t  i l l e tő  k ö z le m é n y e k  k ü ld e n d ő k .



azon tagoknak, kik 1887. április 26-tól 1887. május 26-ig 
tagdijat fizettek.

188 V3-re: Éder Géza.
1882/3-ra: Fehér János (II. felét), dr. Versényi György (II. felét).
1883/4-re : Tóth Bálint (II. felét), dr. Versényi György.
1884/5-re: *dr. Demeczky Mihály, dr. Kulm Lajos, Makiári Pap Miklós, 

Podhraczky Mihály, Reitmann Ferencz (I. felét), *Szentimrey Tamás (még 
1 frtot), Tichy János, Tóth Bálint (I. felét), Tóth János (II. felét), dr. Versényi 
György. (896)

1885/6-ra: *Bournáz János (3 frtot), Elek Lajos, Faludy Géza, Fleischhacker 
M. Fridolin, Francsiss Vincze, Hlavatsek András, Hoppé Lipót, dr. Kuhn Lajos, 
Kun Róbert, dr. Péterfy Jenő, Petricskó Jenő, Schultz Imre, *Simsa Kornél 
(II. felét), Spotkovszky Károly, dr. Szabady József, *Szauter Antal, *Szentimrey 
Tamás (3 frtot), Szijjártó Izidor, Szukovszky Mihály, Tichy János, Tóth 
János (I. felét), Varga Antal, Vida Aladár (II. felét), dr. Versényi György 
(1 frtot), dr. Waldfogl Károly. (958)

1886/7-re : Abday Asztrik, Ábrái Lajos, dr. Abt Antal, Áldori Bertalan, 
Angheben Albin, Antal Gábor, Arányi Béla, Asztalos József, Babik József, 
dr. Bánóczi József, Barkász Károly, Bartha Zsigmond, Bauer Frigyes, Békési 
Gyula, Bellovics Ferencz, Benka Gyula, Benke István. Benkó János, Berényi 
Gedő, Bicsovszky Károly, Biczó Géza, Biró Béla, Boga Imre, Bója Ferencz, 
Bóka Péter, Bolkai Vilmos, Bónis Károly, Borostyán Béla, Borostyán Sándor, 
*Bresiger Lajos, Bruck Ferencz, dr. Buday József, *Burián János, *Cortesi 
Plinius, Csávolszky József, Csonka Ferencz, Csuday Jenő, Czehe Győző, Dallos 
József, Dániel György, *Dankl Zsigmond, Deine László, dr. Derra György, 
Dobay Sándor, Dóczi Gedeon, Dóczi Imre, Donáth Imre, Dömöter Iván, Drajkó 
Béla, Droppa József, Dudinszky György, dr. Edelmann Sebő, Egner Adolf, 
Elek Lajos, dr. Éltes Károly, dr. Emericzy Géza, Endler Károly, dr. Entz Géza, 
Erdélyi Jenő, ^Erdélyi Károly, Erdélyszky Mihály, Ereky Allons, Fábián I. 
Mór, Fabuss Alajos, Faith Mátyás, Faludy Géza, Falvai Antal, Farkas Ferencz, 
dr. Feichtinger Élek, dr. *Ferenczy Alajos, dr. Ferenczy Zoltán, Fest Aladár, 
dr. Fésiis György, dr. *Fischer Lajos, Fischer Miklós, Fleischhacker M. Fridolin, 
Francsiss Vincze, *Frankl István, Freund Bernárd, Fröhlich Róbert, Futó Mihály, 
Gellért I. Jenő, Gébé János, dr. Genersich Antal, Géresi Kálmán, Giurissevich 
József, Gonda István, Grcsics János, Gresits Miksa, dr. Gribovszky Jenő, 
Grohmann Vilmos, Grosz Ernő, dr. Gruber Nándor, dr. Halász Ignácz, Halmi 
János, Haraszthy Gyula (Ungvár), Harmati) Gergely, Harrach József, Haslinger 
Ferencz, Haverda Mátyás, Ilegyessy Károly, Ilermély Győző, Hlatky József, 
Hlavatsek András, dr. Hoffmann Frigyes, Hollós Gyula, dr. Horváth Ádám, 
^Horváth Lajos, ^Horváth Rezső, Horváth Sándor, Hummer Nándor, Jablonszky 
János, Jauky Károly, Jánosy Döme, dr. Jánosi Béla, Jeszenák Rátáéi, Jeszenszky 
Dezső, Kaán János, *Kavalszky Ágost, dr. Kemény Ferencz, Kerekes Dezső, 
Keresztessy Sándor, Keserű József, Kis Lajos (Zalaegerszeg), Kis Sándor 
(Kolozsvár, főgymn.), Korit Gyula, dr. Koós Gábor, *Kopcsay János, *Kopper 
G y ö r g y , Koritsánszky János. * Koszt ka György, Kosztka Vincze, Kosztolányi 
Árpád, *Kovaliczky Antal, *Kovalóczy Rezső, dr. Kovács Pál, Kövi Imre, 
Krécsy Béla (I. felét), Krausz Sándor, Krcsarevics Márk, dr. Kuhn Lajos, Kun 
Róbert, Kupcsay János, Kurovszky Adolf, Láng Károly, dr. Layer Antal, 
Leffler Sámuel, dr. Lehmann Róbert, Lenkei Henrik, Lévay Imre, Lichtenegger 
József, Lipovniczky Aurélia. Litschauer Teréz, Lucich Géza, Lux Ede, Makróczy 
Gábor, *Marcsis8 János, Markovifs Sándor, dr. Mártonfi Lajos, Mártonffy 
Márton Alatcovich Pál, Mátray Gyula, dr. Matyéka Károly, dr. Matzke Valér, 
Matics M. András (I. felét), Medgyesi Ödön, Méhely Lajos, *Miklósy István, 
dr. Molnár István, Moravcsik Géza, Nagy Elek, Nagy Iván, Nagy Pál, *Nátolya 
Antal, Németh Illés, Névy László, Niedermayer Gyula, Novák Sándor (Budapest, 
keresk. akad.), Oheroly János, Olasz Gyula, Olejovics János, Orbán Ferencz, 
Orbán Lajos, Patek Béla, Pcrjéssy László, •‘Perényi Vilmos, dr. Péterfy Jenő,

N É V S O R A



Petricskó Jenő, Pfeiffer Mihály, Pflanezer Gábor, Pillér György, Pintér Ede, 
Pokorny Frigyes, Polyakovics Alajos, Propper Ferencz, Putsch Tobias, Rácz 
Béla, Radó Vilmos, Ráncz János, Ráth E. Ferencz, Reiner Róza, Renner 
János dr. Riedl Frigyes, Rosiu Tivadar, Rostaházy Kálmán, Rózsa János, 
Röser’ János, Röser Miklós, Sajó Károly, Salamin Leo, Samarjay Mihály, 
Schlott Gyula, Schmidt János, Schmidt Kálmán, dr. Schnabel Róbert, dr. 
Schönvitzky Bertalan, Schuch József, Schurina István, Schultz Imre, *Siinsa 
Kornél, dr. *Simon József, dr. Simonkai Lajos, Simon Péter, Sinka József, 
Sinkó Károly, Spotkovszky Károly, Somogyi Géza, Stauffer Emilia, Stern 
Ábrahám, Streitmann Antal, Suba Mihály, Szabó József (Budapest), Szabó 
József (Győr), *Szabó Ignácz, Szabó Károly (Pápa), dr. Szabady József, 
Szendröi János, Szépréthy Béla, Szerencse Menyhért, Szijjártó Izidor, Szilágyi 
János dr. Szily Kálmán, Szimányi Samu, Szívós Mihály, *Szkunzevies Kornél, 
Szlabovsky Imre, Szól Sándor, dr. Szombathy István, Szongott Kristóf, Szőke 
Endre, Szőke Gyula, Sztrojiny Lajos (I. felét), Szukovszky Mihály, Szutórisz 
Frigyes, dr. Tassy Pál, Telegdy Gyula, Téri József, *Thoma Teréz, Tóth 
István, Tóth József, Tóth Lajos, Turcsányi János, Vadász József, dr. Vajda 
Gyula, dr. Vajda Károly, Valló Vilmos, Varga Antal, Vaszary Dózsa, Vaszary 
Kolos, Vida Aladár, Vincze Dániel, Wagenhoffer Titus, dr. Waldfogl Károly, 
Waligurszky Antal, Walkovszky Mihály, Webel János, Wenedikter Nándor, 
Wiedermann Károly, Wiener Péter, *Winter József, Wittenberg Ignácz, dr. 
Wutz Albert, Zavertál Miksa, Závodszky Adolf, Zboray Tamás, Zoltsák János, 
Zsámár Lajos, Zsilinszky Mihály, *Zsuljevics Ernő. (864)

Előfizettek 1885/e-ra: Czeglédi állami polgári iskola. (132)
1886/,-re : Beck-téle udvari könyvkereskedés Bécsben, Érsekujvári kath. 

gymnasium, Mihály Ferencz tanár úr Baján, Schwarz Károly úr könyvkeres
kedő Sopronban (2 példány). (127)

Budapest, 1887. május hó 26-án.
M a y e r  J ó z s e f ,

pgyesületi pénztárnok.
(11. kér. állami reáliskola. Budán.)

* A tagdíj a postamegbizás elküldése u tá n  folyt be.

47 vili. Pályázati liii’detméiiy.
A gyöngyösi nagygymnasiumnál lemondás folytán üresedés

ben levő 800 írt évi fizetéssel javadalmazott rajztanán állás, mely- 
lyel az ipariskolai rajztanitás is külön díj élvezete nélkül egybe 
van kötve, a városi képviseleti közgyűlés folyó évi márczius hó 
6 án kelt fenti számú határozata értelmében választás utján az 
1887. év julius havi közgyűlésen fog betöltetni.

Felhivatnak a pályázni kívánók, miként ebbeli kérvényeiket 
kellőleg felszerelten s a képesítési okmánynyal is ellátva alólirt 
polgármesteri hivatalhoz 1887. évi julius hó 1-ső napjáig okvetlenül 
nyújtsák be.

Gyöngyösön, 1887. április 24-én.
C s ö m ö r  K á l m á n ,

polgármester.

A vidéki t. tagtársaknak ajánljuk figyelmükbe a „Tanári 
Társalgó Kört“. Helyisége az Andrássy-iiton, az operaszínházzal 
szemben, a Bmcher-fé\e vendéglő fölött van (II. emelet, 13. sz. a.). 
A t. tagtársak a Körnek mindig szívesen látott vendégei lesznek.



1886— 87. JULIUS

O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

K Ö Z L Ö N Y .

FELELŐS SZERKESZTŐ

VOLF GYÖRGY.

XX. ÉVFOLYAM. XI. FÜZET.

BUDAPEST.
H O R N Y Á N S Z K Y  V I K T O R  S A ’J  T Ó J A .

A M. T. AKADÉMIA É PÜ L E T É B E N .



T A R T A L O M .

I. ÉRTEKEZÉSEK. LaP-
Paedagogiai eljárásunk reformjához. S z i tn y a i  E l e k ............  699—703
Tárgynapló-példa. V áró  F e r e n c z ............................................... 703—705
Puszta szöveg vagy magyarázatos? D r . C sen geri J á n o s ........ 706—707
Földrajz-e vagy természetrajzos földrajz? V a r g a  O t t ó . . . . ' .  708—711
A physika tanítása a kereskedelmi középiskolákban. E k k e r t

A n t a l .............................•.............  4......................................... 711-715
Szemléltetés az ókori irodalmak tanításánál. S ch am bach  G y u la  716—729

II. IRODALOM.
Dr. Szinnyei József: A magyar nyelv rendszere rövid előadás

ban. Ism. K is  S á n d o r  ..............................................................  729—731
Dr. Cserey Adolf: Növényhatározó. Ism. K le in  G y u l a .......... 731—733
König Gyula: Analizis. Bevezetés a mathematika rendszerébe.

I. köt. Ism. d r. В еке M a n ó  . . . .  ..........................................  733—739
III. KÖZOKTATÁSÜGYI SZEMLE.

I. Belföld.
Berzeviczy Albert..............................................................• . . .  739—743
A közokt. miniszter programmbeszédéből. — Az iij tanár

vizsgálati szabályzat tervezete. — A nemzetgazdaságtan 
tanítása a középiskolákban. — Középiskolai orvosok és 
egészségtan-tanárok. — B. Eötvös Lóránd és Balogh 
Kálmán az egyetemi tanításról........................................  743—747

II. Külföld.
A modern philologusok majna-frankfurti második gyűlése.

— A latin és görög extemporalék..................................  748—749
1Y. EGYESÜLETI ÉLET.

I. A választmány június 14-én tartott ülése. — II. A körök 
(csurgói, brassói, sümeghi, kaposvári, ungvári, szepesi,
fiumei) tudósításai...............................................................  749—759

V. VEGYESEK.
Változások a vall. és közokt. minisztériumban. — Kinevezés.

— Jubilaeum. — Alapkő-letétel. — Pályázatok. — Halá
lozások. — A m.-szigeti indítvány. — A vall. és közokt. 
minisztérium által engedélyezett könyvek XXXVII—XL. 
jegyzéke. — Beérkezett müvek. — A fiumei közgyűlés 
programmja............. ........................................................  759—766

Függelék: A Közlöny XX. kötetének tartalomjegyzéke és 
czímlapja.

Az „Országos középiskolai tanáregyesületi Közlöny" megjelenik, a nagy 
szünetet kivéve, minden hó elején.

Előfizethetni egy iskolai évre 4 forinttal. Az előfizetési pénz és a tag
díjak a pénztárnokhoz (II. kér., állami főreáliskola) küldendők. 
Ugyanott jókor bejelentendök a lakásváltoztatások és a reclamatiók.

A szerkesztő lakása: Budapest, VI. kér. Nagy János-utcza 24. szám, 
hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.



N É V S O R A

azon tagoknak, kik 1887. május 26-tól 1887. junius 22-ig 
tagdíjat fizettek.

1884/5-re: dr. Borbás Viucze (még 85 krt), Kátai Lajos (II. felét). (898)
1885/e-ra: dr. Borbás Vincze (3 frt 15 krt), Kátai Lajos, Kohaut Eezső, 

Kramer János, Városy Tivadar, Zsuffa Vincze. (963)
188e/,-re: Balogh Mór, dr. Benedek Albert, Botbár Emil, dr. Darvai 

Móricz, Ekkert Antal, dr. Fialovszky Lajos, Güllner Károly, Gretcs József, 
Héjas Pál, Horváth József (Csurgó), Kempf József, Király Pál, Kovács János 
(Budapest), Koronczy Imre, Krécsy Béla (II. felét), Kriesch Mihály, Malatinszky 
János, Matisz János, Mikus László, Mittelman Nándor, Pap József, dr. Perényi 
József, Rozsnyai Károly, Schürger Ferencz, dr. Szombathy Ignácz, Tyrnauer 
Károly, Váró Ferencz (még 1 frt 50 krt), dr. Vas Adolf, dr. Wohlráb Flóris 
(még 3 frtot), Zambra Péter. (894)

Előfizettek 1886/7-re: Baltzár Ágost úr, polg. isk. igazgató Modorban, 
budapesti V. kerületi állami főreáliskola, Oraviczai polgári iskola, Privigyei 
gymnasium. (131)

Budapest, 1887. junius hó 22-én.

M a y e r  J ó z s e f ,
egyesületi pénztárnok.

(II. kér. állami reáliskola Budán.)

A vidéki t. tagtársaknak ajánljuk figyelmükbe a „Tanári 
Társalgó Kört“. Helyisége az Andrássy-úton, az operaszinházzal 
szemben, a Ruscher-féle vendéglő fölött van (II. emelet, 13. sz. a.). 
A tagtársak a Körnek mindig szívesen látott vendégei lesznek.



47/Yiii. Pályázati hirdetmény.

A gyöngyösi nagygymnasiumnál lemondás folytán üresedés
ben levő 800 frt évi fizetéssel javadalmazott rajztanári állás, mely- 
lyel az ipariskolai rajztanitás is külön díj élvezete nélkül egybe 
van kötve, a városi képviseleti közgyűlés folyó évi márczius hó 
6-án kelt fenti számú határozata értelmében választás utján az 
1887. év julius havi közgyűlésen fog betöltetni.

Felhivatnak a pályázni kívánók, miként eLbeli kérvényeiket 
kellőleg felszerelten s a képesítési okmánynyal is ellátva alólirott 
polgármesteri hivatalhoz 1887. évi julius hó 1-ső napjáig okvetlenül 
nyújtsák be.

Gyöngyösön, 1887. április 24-én.

C s ö m ö r  K á l m á n ,
polgármester.



1886— 87. SZEPTEMBER.

ORSZÁGOS

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

K Ö Z L  Ö N Y.

FELELŐS SZERKESZTŐ

YOLF GYÖRGY

XX. ÉVFOLYAM. I. FÜZET.

BUDAPEST.
H O R N Y Á N S Z K Y  V I K T O R  S A J T Ó J A .

A M. T. AKADÉMIA ÉPÜ L E T É B E N .







TARTALOM.

Lap.
Az országos középiskolai tanáregyesületnek 1886. jul. 5-én és 6-án 

Budapesten tartott közgyűléséről felvett jegyzőkönyv. Közli 
B r a z i l '  K á r o ly .

1. A jegyzőkönyv és elnöki megnyitó................................................  1
2. Titkári jelentés......................................   11
3. Pénztárnoki jelentés ............................................................................... 18
4. Jelentés az orsz. középisk. tanáregyesület pénztáráról ................  20
5. Az orsz. középisk. tanáregyesület 188e/7. évi költségvetési elő

irányzata.......................... ..................................! ......................................  21
6. A magántanítás ügye középiskoláinkban. D r .  V id a  K á r o ly tó l . .. 21
7. Miért nem tudunk kellő sikert felmutatni az ó-klasszikus irodalom

tanításából V á r k o n y i  E n d r é tő l  ....................................................   34
8. A latinnyelv kérdése. S ze re lem h e g y i T i v a d a r tó l .............................  43
9. Indítvány egy nyugdíjszövetkezet tárgyában......................   52

10. Indítvány a néptanítók nyugdíjazásáról szóló törvény módosítása
tárgyában..............................................    54

11. Indítvány az érettségi vizsgálatokról együttes Értesítő szerkesz
tése tárgyában ..........................................................................   55

12. Indítvány a minősítvényi táblázatok kitöltése és a rajzoktatás
ügyében.............................................................................. . . . . .  ............ 58



1886— 87. OKTÓBER.

O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

K Ö Z L Ö N  Y.

eelíilös szerkesztő

YOLF GYÖRGY.

XX. ÉVFOLYAM. II. FÜZET.

BUDAPEST.
H O R N Y Á N S Z K Y  V I K T O R  S A J T Ó J A .

A M. T . AKADÉMIA É P Ü L E T É B E N .



TÁRTÁL О M.
Lap.

Folyóiratunk ügyében. V o l f  G y ö r g y ......................................  59—61
I. ÉRTEKEZÉSEK.

A történelmi kiállítás. M á r k i  S á n d o r ..........................................  62—67
Az önképzőkörök. P i n t é r  K á l m á n ................................................  67—75
A német nyelvi oktatásnak eszközei. B a u e r  S i m o n ................  76—83
A tanári könyvtárak számára kiadott könyvjegyzék. R e q u in y i

G é z a ................................................................................................. 83—86

II. IRODALOM.
Dr. Koltai Virgil: Stilisztika. I. Irálytan. — Ismerteti T o n e s

G u s z t á v ........................................................................................... 87—93
Dr. Borbás Vincze : A növények természetrajza. I. és II. füzet.

Ismerteti d r .  S ta u b  M ó r i c z ......................................................  93—95

III. LAPSZEMLE.
A  latin nyelv kérdése (Revue internationale de l’enseignement)

L .  H ................................................................................................  96—101

IV. KÖZOKTATÁSÜGYI SZEMLE.
I. Belföld.  ̂ .

Trefort Ágoston miniszter a középiskoláról..........................  101—104
Könyvjegyzék a középiskolai tanári könyvtárak számára.

A tiszántúli egyházker. középtan. tanáregyesület közgyű
lése. — Intézetek átalakulása. — Szentandrássy Lajos 
nagy adománya. — Tizenegy tanuló kizárása. — A lévai 
gvmnasium új épületének fölavatása..................................  105—109

II. Külföld.
Az egységes középiskola Németországban............................  109—111
A német mérnökök egyesülete iskolai bizottságának jelen

tése............................................................................................... 111—114
Az osztrák középiskolák tandijainak szabályozása. — A  

helyettes tanárok ügyének rendezése Ausztriában........  114
III. Rendeletek.

A középiskolai tanári könyvtárak számára kiadott könyv-
jegyzéket kisérő min. rendelet............................................  115

A községi helyrajzi és megyei térképek megszerzése ügyé
ben kiadott min. rendelet......................................................  116

V. EGYESÜLETI ÉLET.
I. A választmány szept. 2-án, 7-én és 16-án tartott ülése. —

II. A körök........................................................' ....................  116—119

VI. KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK.
Administrationália tanügyi casuistika. C sáika K á r o l y ..............  119—123

VII. VEGYESEK.
Váradi Károly f. — Kinevezések. — Megerősítés. — Áthe

lyezés. -  Pályázatok. — Halálozások. — Nyilvánossági 
jog. — Tanfolyam kiterjesztése. — Tornatanárképzés. — 
Tankönyv-engedélyezés. — Zenemüfolyóirat. — Beérke
zett müvek. — A természetrajzi szaktanárok ügyeimébe 124—126 

------- - ♦ . ---- --



Az ,,Országos középiskolai tanáregyesületi Közlöny“ megjelenik, a nagy 
szünetet kivéve, minden hó elején.

Előfizethetni egy iskolai évre 4 forinttal. Az előfizetési pénz és a tag
díjak a pénztárnokhoz (II. kér., állami föreáliskola) küldendők. 
Ugyanott jókor bejelentendök a lakásváltoztatások és a reclamatiók.

A szerkesztő lakása: Budapest, VI. kér. nagy János-utcza 24. szám, 
hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

N É V S O R A
azon tagoknak, kik 1886. junius 25-től 1886. október 2-ig tagdíjat

fizettek.
188%-re : dr. Versényi György.
1882/s-ra: dr. Lovassy Sándor (II. felét).
1888/4-re : dr. Lovassy Sándor (809).
1884/s-re : Vida Sándor (872)).
1885/0-ra: Becsek Sándor, Bockelberg Ernő, Bosányi-Edwards Ellen, 

Horváth Sándor, Liebenwein Alajos, Melegh Gyula, Péterfy Sándor, dr. Simonkai 
Lajos, Szerelemhegyi Tivadar, Timár P. Izidor, dr. Toldy László, Varga Ottó, 
Zahoray János (897).

188e/7-re : Baksay István, dr. Brózik Károly, Geyer Gyula, Hofer Károly, 
Jurkovich Emil, Kalyávszky János, dr. Keleti Vincze, Kolbenheyer Arnold, 
Láday Kázmér, Majoros József, Tatay István, Vandrák Gyula. (20).

E l ő f i z e t t e k :  1885/6-ra: Fogarasi állami polgári iskola, Nagy-Kikin- 
dai gymn. tanári kar, Szolnoki nagygymn. tanári kar (125).

188e/,-re: Baróthi gazd. felső népiskola, Csik-Somlyói katli. főgymna- 
sium, H.-Szoboszlói polg. iskola, Kilián Frigyes könyvkereskedése Budapesten, 
Magyar-Óvári katli. gymnasium, Miskolczi ágostai evang. gymnasium, Miskolczi 
kir. kath. fŐgymnasium, Nagy-Kikindai gymn. tanári kar (1 frt.) Rimaszombati 
egyesült prot. gymnasiumi tanári kar. (11).

Budapest, 188G. október 2-án.

M a y e r  J ó z s e f ,
egyesületi pénztárnok.

(II. kér. állami reáliskola, Budán).

*) Az alapszabályok 14. §-a szerint az idei tagdíjak f. évi decz. hó végéig befizeten-
dök: ezen határidőn túl a dijak az illetők költségére postamegbizással fognak beszedetni



PÁLYÁZAT.
A Modor városi államilag segélyezett polgári fin- és leány

iskolánál megüresedett és kinevezés útján betöltendő

két tanítói állomásra
ezennel pályázat hirdettetik.

1. Egy a természettudományokra, évi 700 írt fizetéssel és 100 frt 
lakdíjilletménynyel javadalmazott

rendes tanítói állom ásra.
2. Egy a leányiskolához évi 350 frt fizetéssel és 100 frt lak- 

díjilletménynyel javadalmazott

segéd tan itón ő i á llom ásra .
Ezen állomásokra oly egyének pályázhatnak, kik a polgári- 

vagy középiskolákra képesítettek. A magyar nyelven kivűl a német 
és tót nyelv ismerete is kívántatik, a pályázni szándékozók kellően 
felszerelt és a nmltsgú vallás- és közoktatásügyi m. kir. Ministerium- 
hoz ezímzett folyamodványaikat f. évi november hó 10-ig alul
írotthoz beküldeni el ne mulaszszák.

Modorban, 1886. szeptember hó 30-án.

B onuta  Pál, s. k.
polgármester, mint iskolaszéki elnök.

FIGYELMEZTETÉS ÉS KÉRELEM.

Tisztelettel értesítjük a középiskolák t. ez. magyar nyelv tanárait, hogy 
a kiadásunkban megjelent SziNNYEi-féle ..Magyar N yelvtan ihoz ugyanazon 
szerző által készített ,, Olvasókönyv ' I-ső részét nevükre czímezve megküld
tük. Ha egyik vagy másik példány nem jutott volna rendeltetése helyére, 
levelező lapon értesítést kérünk s a példányt pótlólag és bérmentve azonnal 
megküldjük.

Egyúttal megjegyezzük, hogy a SziNNVEi-féle „ Ma g y a r  N y e l v t a n “ 
I., II. és III. része nálunk és minden hazai könyvkereskedésben folyton kap
ható. Az ,,Olvasókönyv" Il-ik részét, mely néhány nap múlva kerül a könyv- 
piaczra, az illető szaktanár uraknak szintén bérmentve megküldjük.

Tisztelettel

Hornyánszky Viktor,
könyvkiadó-hivatala, 

(Budapest, V., akadémia-épület.)



1886— 87. NOVEMBER.

O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

K Ö Z L Ö N Y .

FELELŐS SZERKESZTŐ

V S  ' ”

YOLF GYÖRGY.

XX. ÉVFOLYAM. III. FÜZET,

BUDAPEST.

H O R N Y Á N S Z K Y  V I K T O R  S A J T Ó J A .

A M. T . AKADÉM IA É PÜ L E T É B E N .
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TARTALOM.
Lap.

I. ÉRTEKEZÉSEK.
A latin nyelv a reáliskolában. T ib e r  Á g o s t .........................
A középiskolai physika-tanítás módszere és a reáliskolai

127—132

utasítások. C zógler A la jo s ..................................................
Az ásványtan tanításáról. D r . S z te r é n y i  H u g ó ...................

132—145
145—163

II. IRODALOM.
Ráth Arnold : A kísérleti természettan kézikönyve. Ism.

E k k e r t  A n t a l ...................................... . .......................... .. ■
Dr. Koch Antal és dr. Koch Ferencz : Ásvány-, kőzet- és

164—169

földtan. Ism. d r. V id a  K á r o l y ..........................................
Programm-értekezések az 1885/6. évi értesítőkből. Össze-

169-172

állította d r. F in á c z y  E m i ........................................ . 172—179
III. LAPSZEMLE.

Olvasmányok magyarázata (Lehrproben u. Lehrgänge). — 
Iskolai utazások (Néptanítók Lápja). — Az új nyelvek 
tanítása (Paed. Archiv) Cs. J . ..........................................

IV. KÖZOKTATÁSÜGYI SZEMLE.
I. Belföld.

179-183

A közoktatásügyi költségvetés. — Miniszteri megbízot
tak a felekezeti középiskolákban. — Az idei beira
tások a fővárosi középiskolákban. — Királyi convic
tus Kassán. — Ügybeosztás változása a vallás- és
közokt. minisztériumban . . .  .......................................

II, Külföld.
A franczia közokt. miniszter rendelete a franczia reál-

183—196

iskolákról.........................................................................
III. Rendeletek.

197

A középisk. törvény és intézkedések ismerete ügyében 
kiadott miniszt. rendelet ............................................ 198

V. EGYESÜLETI ÉLET.
I. A választmány okt. 12-én tartott ülése. — II. A körök 

(brassói, trsztenai, kecskeméti, márm.-szigeti, csurgói, 
kaposvári, beszterczebányai) tudósításai.........................

VI. KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK.
198—204

Administr. tanügyi casuistika. C sóka  K á r o l y ..................... 205
VII. VEGYESEK.

Dr. Babies Kálmán f. — Kinevezés. — Pályázat. — Be
érkezett müvek. — Hibaigazítás. — Nyilvános köszönet. 
— Ifjúsági Iratok Tára..................... ' ............................... 206—210

Az „Országos középiskolai tanáregyesületi Közlöny“ megjelenik, a nagy, 
szünetet kivéve, minden hó elején.

Előfizethetni egy iskolai évre 4 forinttal. Az előfizetési pénz és a tag
díjak a pénztárnokhoz (II. kér., állami föreáliskola) küldendők. 
Ugyanott jókor bejelentendök a lakásváltoztatások és a reclamatiók.

A szerkesztő lakása: Budapest, VI. kér, nagy János-utcza 24. szám, 
hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.



azon tagoknak, kik 1886. október 2-tól 1886. október 25-ig tagdíjat
fizettek.

1882/3-ra : Lengyel Vilmos, Tóth Bálint (II. felét).
1883/4-re : Lengyel Vilmos, Szőke Endre, Tóth Bálint (I. felét). (811).
1884/5-re': Lengyel Vilmos, dr. Lovassy Sándor (I. felét). Szőke Endre (874).
1885/6-ra: Ballogh Mór, Gerevics Gusztáv, Raidl Sándor (II. felét), Szőke 

Endre. (901).
1886/7-re : dr. Bartók István, Bellus János, Billmann Márton, Cserhalmy 

József, Dalmartello Arthur, Décsei Janka, Dischka Győző, Dobróczky Alajos, 
Ferenczi Gyula, Földi János, Grabovitz Gergely, Gyulai Rudolf, Halbik Ciprián, 
Hanusz István, Hegyi Antal, Héjjá Endre, Hettlinger József, Jánosy Dezső, 
Kardos Károly, Kékuss J. Vidor, Kiss Lajos, Kocsner József, Kovács Ábel, 
Kovalszky Lajos, Kuluncsich Pál, Kuncz Elek, dr. Krausz Jakab, Laukó Albert, 
Lenner Emil, Machalcsik József, Marikovszky Menyhért, Martiuyi József, Mayer 
József, Nagy Alajos, Nagy József, dr. Németh Antal, Németh Vilmos, Pákli 
Károly, Pap János, Payer Jenő, dr. Pecz Vilmos, Pintér Elek, Polgár György, 
Radlinszky József, Rappensberger Vilmos, Rubner Adolf, Rucsinszki Lajos, 
dr. Schenek István (II. felét), dr. Szigetvári Iván, Walkovszky Miklós, Zsuffa 
Fausztin. (71.)

1887/g-ra : Dobróczky Alajos, Machalcsik József, dr. Schenek I. 1—1 frtot.
E l ő f i z e t t e k :  1885/6-ra: Dévai áll. főreáliskola; B.-Gyulai polgári 

iskolai tanári könyvtár. (127).
1886/7-re : Békési ev. ref. gymnasium, Békés-Csabai gymnasium, Budapesti 

II. kér. állami reáliskola, Egri kath. főgymnasiumi tanári kar, Kassai állami 
reáliskola, Kassai állami gépészeti középipariskola, Kisújszállási ref. gymn., 
Kőszegi szt.benedekrendi tanári kar, Makói polgári fiúiskola, Mezőtúri ref. gymna- 
siumi könyvtár, Miskolczi ev. ref. főgymnasiumi könyvtár, Nagy-Bányai kath. 
főgymnasium, Nagy-Rőczei polgári iskola, Nyíregyházi gymn. tanártestület, 
Pápai szt. Benedekrendi székház, Rozsnyói kath. főgymnasium, Soproni kath. 
főgymnasium, Szakolczai gymnasium, Székely-Udvarhelyi róm. kath. főgymna
sium, Székely-Udvarhelyi állami reáliskola, Tatai kegyesrendi algymnasium, 
Trsztenai kath. gymnasium, Váczi kegyesvendi főgymnasium, Varga Mihály 
ev. gymn. igazgató ur Beszterczebányán. (35).

188®/,: Soproni kath. főgymnasium (1 frtot).
Budapest, 1886. október hó 25-én.

M a y e r  J ó z s e f ,
egyesületi pénztárnok.

(II. kér. állami reáliskola, Budán).

N É V S O R A * )

*) Az alapszabályok 14. §-a szerint az idei tagdíjak f. éri deez. hó régéig befizeten-
dők : ezen határidőn túl a tagdijak az illetők költségére postameghizással fognak beszedetni.



K E R E L E  M.

A következő egyesületi tagoknak jelenlegi tartózkodási helye 
ismeretlen:

Engelbrecht Károly, Ficsor József, Grünwald Miksa, dr. Kardos 
Albert, Simkó József, dr. Vályi Béla.

Felkérjük mindazon tagtársakat, kik a fentirtak hollétéről 
tudomással bírnak, szíveskedjenek arról a titkárságot értesíteni.

Brózik Károly,
főtitkár.

KEBELEM.

A tagdíjhátralékok rohamosan szaporodnak ; az 1885/6-iki tag
díjjal még közel 200 tag van hátralékban.

Tisztelettel kérjük az illető t. tagtársakat, szíveskedjenek 
hátralékos tagdíjaikat mielőbb beküldeni.

M ayer József,
pénztárnok.

Iskolai fali képek
a  m a g y a r  t ö r t é n e t h e z  é s  i r o d a l o m h o z .

A képek 85 cm. magasak, 60 cm. szélesek.
Az egész 10 füzetből áll, minden füzetben 15 kép van.

Az I. füzet már kapható s tartalma:

Őstörténeti s népvándorláskori 
emlékek.

Római szinkör Ó-Budán. 
Mátyás király.
Bethlen Gábor.
Pázmány Péter.
Lorántffy Zsuzsánna.
I. Bákóczi György.

Mária Terézia.
József nádor.'
Gróf Széchenyi István. 
Báró Eötvös József. 
Arany János. 
Székesegyház Kassán. 
Vajda-Hunyad vára. 
Koronázási jelvények.

Arak: füzetenként 7 frt 50 kr. A 150 kép ára 70 frt. Az egész e tanév
alatt jelenik meg.

Megrendelhetők :

A n g y a l  B é la  és V iz y  F e r e n c z  fő reá lisk o la i tan árok n á l

Kömöczbányán.



1886— 87. DECZEMBER.

O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

K Ö Z L Ö N  Y.

FELELŐS SZERKESZTŐ

VOLF GYÖRGY.

XX. ÉVFOLYAM. IV. FÜZET, \

BUDAPEST.
H O R N Y Á N S Z K Y  V I K T O R  S A J T Ó J A .

A M. T. AKADÉM IA ÉPÜ L E T É B E N .



TARTALOM.
Lap.

I. ÉRTEKEZÉSEK.
A latin nyelv oktatásának állása a programmok tanúsága

szerint. P ir c h á la  I m r e ............. .........................................  211—218
Verstan a középiskolában. D r . P e n g i  J á n o s .......................  218—224
A geometriai rajzoktatás tekintettel az alaki képzésre.

K r e y b ig  L a j o s .............................................. ....................... 224—233
II. IRODALOM.

Dr. Critian János és Putnoky Miklós: Gramatica limbei
maghiare. Ism. V eress  Ig n á c z  ......................................... 234—236.

Porzsolt Kálmán : A testgyakorlati oktatás rendszere. Ism.
d r . C sen geri J á n o s .......................................................... .. . 236—237

Hl. LAPSZEMLE.
Mikép lehet valamely algebrai kifejezésnél egyszerre több 

rekeszjelt elhagyni ? (Zeitschr. f. math. u. naturwiss.
Unterr.) L u k á c s i  G y ö r g y . — Krystallographiai feladatok 
a geometriai oktatás számára. (Paed. Archiv.) К —к . . .  238—239

IV. KÖZOKTATÁSÜGYI SZEMLE.
I. Belföld.

A közoktatásügyi miniszter ez idei jelentésének közép
iskolai része. К ..............................................................  239—252

Bútortervek a középiskolák számára.— A közoktatási 
tanács ülése. — Középiskolai intézetek krónikája. —
Az erdélyi r. k. státus gyűlése. — A prímás új 
alapítványai. — Budapest fővárosa költségvetése . . 252--255

II. Külföld.
Az osztrák közoktatási miniszter új rendelete. — A

német egységes iskola-egyesület alakuló gyűlése. . . 256—258
V. EGYESÜLETI ÉLET.

I. A választmány okt. 26-án és nov. 9-én tartott ülése. —
II. A körök (selmeczbányai, budapesti, ungvári, sümegi,

nagykállói, kecskeméti, szabadkai, kaposvári, trsztenai) 
tudósításai...........................................................................  258—269

VI. VEGYESEK.
Szent-Andrássy Lajos f. — Kinevezés. — Közoktatásügyi 

tanácstag kinevezése. — Pályázat. — Ösztöndíjak. —
Halálozások. — A máramaros-szigeti lyceum égése. —
Arany János hátrahagyott munkái. — Mathematikusok 
ügyeimébe. — Beérkezett művek és folyóiratok. — 
Figyelmeztetés.....................................................................  269—274

Az „Országos középiskolai tanáregyesületi Közlöny“ megjelenik, a nagy 
szünetet kivéve, minden hó elején.

Előfizethetni egy iskolai évre 4 forinttal. Az előfizetési pénz és a tag
díjak a pénztárnokhoz (II. kér., állami föreáliskola) küldendők. 
Ugyanott jókor bejelentendök a lakásváltoztatások és a reclamatiók.

A szerkesztő lakása: Budapest, VI. kér. Nagy János-utcza 24. szám, 
hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.



azon tagoknak, kik 1886. október 25-től 1886. november 28-ig tag
díjat fizettek

188°/!-re : Elefánti József (2 frt).
1881/2-re : Nagy Sándor (még 1 irtot), Tölgyi Gyula, dr. Versenyi György.
1882/s-ra: Kolecskáry József, Nagy Sándor (I. felét), Tölgyi Gyula, dr. 

Versenyi György (1 irtot).
188s/4-re : Barna Mihály (II. felét), dr. Demeczky Mihály, Scholtz Ágost, 

Tölgyi Gyula (815).
1884/6-re: Barna Mihály (3 frtot), dr. Lovassy Sándor (II. felét), dr. 

Péterfy Jenő, Scholtz Ágost, Tölgyi Gyula (878).
1885/6-ra : Babik József, Beksits Ignácz (II. felét), dr. Csengeri János 

(még 1 frtot), Requinyi Géza (3 frt 50 kr.), Scholtz Ágost, Stern Ábrahám, 
dr. Szterényi Hugó, Tölgyi Gyula, Weber Pál (II. felét) (909).

188e/7-re: Agáczy Norbert, Balázsi József, Barkóczy-Dömők Antonia, 
dr. Bauer Simon, Beczner Frigyes, Bermiiller Ferencz, Bournáz Ernő, Csáka 
Károly. Cselkó József, dr. Csengeri János, Czógler Alajos, Dach János, Dunay 
Ferencz, Eberling József, Egan Lujza, Farkas Miklós, Fehér Ipoly, Fekete 
Endre, Feld Vilmos, Felsmann József, Fináczy Ernő, Guhr Márton, Hám Jó
zsef, Havas Miksa, Hibján József. Illés Gyula, dr. Imre Lajos, Janny László, 
Juhász Krisztina, Kis E. János, dr. Koch Antal, Kohn Lajos, dr. Király' Jó
zsef, dr. Laky Mátyás, dr. Lechner László, Lederer Abrahám, Lehmann Ágost, 
dr. Lucz Ignácz, dr. Márki Sándor, Mauritz Rezső, Molnár Károly', Nagy Ödön, 
Nátafalussy Kornél, dr. Némethy Gyula, Oszterlamm Ernő, Paal Gyula, dr. 
Pauer Imre, Pintér Kálmán, dr. Pozder Károly, Prilisauer Adolf, Reisz György, 
Riegler Henrik, Rombauer Emil, Ruby Miroszlav, dr. Schmidt Ágost, Scholtz 
Ágost, Schröder Károly, Siposs Bertalan, Skrobánek F. Péter, Stettner Gyula, 
Szerelemhégyi Tivadar, dr. Szterényi Hugó, Tankó János, Tlieisz Gyula, 
Thewrewk Árpád, T'iber Ágost, Tones Gusztáv. Tóth György, Tölgyi Gyula, 
Vágó Ferencz. Vámos Dezső. Várady Móricz. Várkonyi Endre, Veress Ignácz, 
dr. Vida Károly, Vidovich Bonaventura, dr. Viko! János, Volf György, dr. 
Wargha Samu, Weber Pál (1. felét), Zimann János, dr. Zsilinszky Endre (152).

1887/g-ra : Béndek József, dr. Némethy Gyula (1 frtot).
E l ő f i z e t t e k :  188e/,-re: Alsó-Lendvai polgári iskola, Berghoffer 

Károly úr Gyömrőn, Pest megye, Budapesti kegyesrendi főgymnasium, Fábián 
Sándor úr gymn. igazgató Gyulafehérvárott, Fránklin-társulat Budapesten, 
H-M.-Vásárhelyi reform, főgymn. könyvtár, Kassai prém. főgymnasium, Kecske
méti róm. kath. főgymnasium, Kőszegi polgári iskola, M.-Szigeti kath. gymna
sium, Nagy-Károlyi nagygymnasium. Sepsi-Sz.-Györgyi Székely-Mikó Colle
gium, Székely-Keresztúri unit. gymn. könyvtár, Zentai községi gymnasium (49)

Budapest, 1886. november hó 28-án.
M a y e r  J ó z s e f ,

egyesületi pénztárnok.
(II. kér. állami reáliskola, Budán.)

*) Az alapszabályok H .  §-a szerint az idei tagdíjak f. évi decz. hó végéig befizeten- 
■dők : ezen határidőn túl a tagdíjak az illetők költségére postamegbizással fognak beszedetni.
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